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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura – Destinada à

Realização do Fórum Técnico

Segurança nas Escolas: por

uma Cultura de Paz

15.10.2011 655

6.10.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2011 751

6.10.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2011 753

6.10.2011 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.10.2011 756
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6.10.2011 56ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.10.2011 1189

6.10.2011 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.10.2011 1254

7.10.2011 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.10.2011 757

7.10.2011 3ª Reunião Especial da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.10.2011 1068

10.10.2011 37ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Associação

Brasileira de Jornalistas de

Turismo de Minas Gerais –

Abrajet-MG

15.10.2011 676

10.10.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.10.2011 1069

11.10.2011 79ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.10.2011 469

11.10.2011 19ª Reunião Ordinária da Comissão 18.10.2011 759
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de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
11.10.2011 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.10.2011 904

11.10.2011 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.10.2011 1070

11.10.2011 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.10.2011 1071

11.10.2011 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.10.2011 1072

13.10.2011 Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.10.2011 521

13.10.2011 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.10.2011 1255

14.10.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

21.10.2011 1074
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Ordinária da 17ª Legislatura
17.10.2011 38ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Centro

Universitário UNA pelos 50

Anos de sua Fundação

20.10.2011 887

18.10.2011 80ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.10.2011 803

18.10.2011 57ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.10.2011 1075

18.10.2011 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.10.2011 1076

18.10.2011 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.10.2011 1191

18.10.2011 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.10.2011 1193

18.10.2011 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.10.2011 1241
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18.10.2011 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.10.2011 1256

19.10.2011 81ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.10.2011 1013

19.10.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.10.2011 1078

19.10.2011 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.10.2011 1195

19.10.2011 30ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.10.2011 1221

19.10.2011 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.10.2011 1242

19.10.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.10.2011 1245

20.10.2011 82ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.10.2011 1141

20.10.2011 39ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

25.10.2011 1207
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Legislatura -  Destinada à

Entrega à Sra. Ivete Sangalo,

Cantora e Compositora, do

Título de Cidadã Honorária do

Estado de Minas Gerais
25.10.2011 83ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.10.2011 1321

26.10.2011 84ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.10.2011 1467
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 29/9/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão -

Bosco - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

- João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de terça-feira, dia 4 de outubro, às 9 horas, e para a extraordinária da

mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia regimental.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DOS DIREITOS

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às  10h50min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues, Elismar Prado e Marques Abreu, membros da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência; os Deputados Marques Abreu, Elismar  Prado

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do Bloco

Minas  sem  Censura)  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  Deputado  Gustavo
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Perrella,  por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento

Rodrigues, declara não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das

Comissões e informa que a reunião se destina a debater as políticas públicas de

esporte do Estado voltadas para atender às pessoas com deficiência e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  o  Sr.  Alexandre  Massura  Neto,  Subsecretário  de  Estado  de

Esportes, representando o Sr. Braulio Braz, Secretário de Estado de Esportes e da

Juventude;  as  Sras.  Maria  Cristina  Abreu,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência;  e  Cláudia  Barsand

Deleucas, Professora Assistente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;

e os Srs. José Matias Gonçalves de Abreu, Presidente da Associação dos Deficientes

de  Contagem;  e  professor  Neivaldo  Lima,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de

Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  Marques  Abreu,  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.  Registra-se  a  presença  da

Deputada Liza Prado e do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Almir Paraca - Dalmo Ribeiro Silva - Marques

Abreu.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

João  Leite  e  André  Quintão  (substituindo  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número
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regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  declara aberta  a reunião  e,  em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, 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

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 Paulo Lamac em que solicita seja realizada

visita a trechos e túneis abandonados da chamada Ferrovia do Aço, com vistas a

apurar  seu estado de conservação e avaliar  uma possível  utilização para fins  de

mobilidade urbana, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu

entorno;  Paulo  Guedes  (2),  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  com  o  objetivo  de  debater  a  operação  "Corcel  Negro  II",  realizada

conjuntamente entre o Ibama e o Ministério Público dos Estados de Minas Gerais e

da Bahia;  e seja realizada reunião de audiência pública,  no Município de  Montes

Claros,  para  debater  questões  ambientais  referentes  ao  lixão  que  atende  àquela

região e o projeto imobiliário que pode repercutir negativamente no Parque Sapucaia.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Elismar Prado.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza

Prado,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a instalação de

um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia, já aprovado pela Petrobras, entre os Municípios

de  São  Carlos  e  Uberlândia,  para  atender  à  região  do  Triângulo.  A Presidência

interrompe os trabalhos  ordinários  da  reunião para ouvir  os  Srs.  Saulo  de Souza
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Queiroz,  Diretor  de  Conservação  de  Energia  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Econômico,  representando Dorothea Fonseca  Furquim Werneck,

Secretária;  Vereadores  Zezinho  Mendonça  e  Vitor  Hugo,  respectivamente,  dos

Municípios  de  Uberlândia  e  Monte  Carmelo;  Gustavo  Malaco,  representante  da

Associação para Gestão Ambiental do Triângulo Mineiro, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência, como 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 de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Paulo Lamac.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.587/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Coronel Pedro Ferreira dos Santos ao prédio da 8ª Risp - Região

Integrada de Segurança Pública -, localizado no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.587/2011 tem como finalidade dar a denominação de Coronel

Pedro Ferreira dos Santos ao prédio da 8ª Risp - Região Integrada de Segurança

Pública –, localizado no Município de Governador Valadares.

O  homenageado  nasceu  em  Brazópolis,  filho  do  Soldado  João  Francisco  dos

Santos, do então Destacamento Policial de Brazópolis, e de Dona Laudelina Ferreira
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dos  Santos.  Mudou-se,  aos  11  anos,  para  Uberaba,  sede  do  4º  Batalhão  dos

Caçadores Mineiros, para onde seu pai foi transferido.

Ingressou na então Força Pública de Minas Gerais em 1930, aos 15 anos, e, quatro

dias depois, já participava do primeiro combate em defesa de Minas na Revolução de

1930. A força de vontade, coragem, honestidade e disciplina foram traços de caráter

que o acompanharam por toda a vida.

Além dos cargos e funções inerentes à Polícia Militar, Pedro Ferreira dos Santos foi

Delegado Especial de Polícia e Delegado Especial de Capturas em várias cidades

mineiras, tendo finalmente ocupado o cargo de Delegado Supervisor de Capturas,

com atuação em todo o território estadual.

Segundo  o  autor  da  matéria,  jamais  outro  profissional  de  segurança  pública

acumulou e desempenhou tão bem as missões das duas Polícias, a Militar e a Civil,

em nosso Estado. Até 1974, quando se afastou definitivamente das lides policiais,

seus feitos  o transformaram em um mito na crônica e na história  policial  mineira,

principalmente no Vale do Rio Doce.

A escolha do nome do Coronel Pedro Ferreira dos Santos para denominar o prédio

da  8ª  Risp  é  uma homenagem a  um cidadão que  dedicou  sua  vida  à  causa da

segurança pública, lutando pela paz e prosperidade de Minas Gerais e pelo sucesso

das forças policiais.

Por tais motivos, consideramos meritória a pretensão da proposição em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.587/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.982/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em análise institui o

Dia Estadual do Comissário da Infância e da Juventude.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  vem,  agora,  a

proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 188 combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir o Dia Estadual do Comissário da Infância e

da Juventude,  a  fim  de dar  maior  visibilidade à função exercida por  esse agente

público.

O art. 227 da Constituição da República de 1988 estabeleceu a prioridade absoluta

de  garantia  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  como dever  da  família,  da

sociedade  e  do  Estado,  e  foi  regulamentado  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente – ECA – (Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90).

O  art.  194  do  ECA estabelece  a  possibilidade  de  que  o  procedimento  para

imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança

e ao adolescente tenha início por "auto de infração elaborado por servidor efetivo ou

voluntário credenciado”. Constata-se, assim, a previsão no Estatuto para a criação da

função de Comissário da Infância e Juventude.

De  forma  geral,  as  atribuições  do  Comissário  da  Infância  e  Juventude  são

estabelecidas  na  lei  de  divisão  e  organização  judiciária  de  cada  Estado  e

compreendem:  deter  ou  apreender  menor  abandonado ou ator  de  ato  infracional,

apresentando-o de imediato ao juiz ou a outra autoridade competente; lavrar auto de

infração à lei de assistência e proteção à criança e ao adolescente; e fiscalizar, nos

termos da legislação específica, a entrada e permanência de menores de 18 anos em

casas  de  diversão,  bares,  emissoras  de  rádio  ou  televisão,  ginásios  esportivos,

cabarés ou congêneres, entre outras.

No entendimento desta Comissão, a proposição em análise é oportuna, tendo em

vista o relevante papel exercido pelos Comissários da Infância e Juventude, que se

dedicam a essa função para tentar diminuir o número de infrações aos direitos da

criança e  do  adolescente,  zelando pelo  cumprimento  dos preceitos  do  ECA e  de

outras normas de proteção a esse grupo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.982/2011.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.245/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Diamantina.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.245/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Professora Maria Luiza dos Reis à escola estadual de ensino fundamental situada no

Distrito de Guinda, no Município de Diamantina.

Inicialmente, é preciso ressaltar que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar daquela unidade educacional, que escolheu o nome da Professora

Maria Luiza dos Reis para sua denominação.

A homenageada foi  uma servidora que sempre se  preocupou em oferecer  uma

educação de qualidade para toda a comunidade.

Atuou como professora regente naquela escola, onde prestou brilhantes serviços no

setor  educacional,  pois,  além  de  educadora,  doou  ao  Estado  o  terreno  que

possibilitou a construção do prédio do educandário em questão.

Como reconhecimento da comunidade local, consideramos meritória a iniciativa de

dar o nome da Professora Maria Luiza dos Reis à escola estadual situada no Distrito

de Guinda, no Município de Diamantina.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.245/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.246/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual localizada no Município de Pará de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.246/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Avany Villena Diniz à escola estadual de ensino médio situada na Av. Padre José

Viegas, 1.203, no Bairro Santa Edwirges, no Município de Pará de Minas.

Em sua mensagem, o autor da matéria esclarece que a proposição pretende prestar

homenagem à memória da professora Avany Villena Diniz, cidadã preminente em sua

região,  que se destacou entre  os  demais  servidores da  escola,  como professora,

orientadora,  diretora  e  inspetora  escolar,  um  exemplo  de  educadora,  dedicada  e

capaz de vencer todas as dificuldades em prol da educação de qualidade para todos.

Por tais motivos, consideramos meritória a iniciativa de dar o nome de Avany Villena

Diniz à referida unidade de ensino.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.246/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011.

Bosco, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/9/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Adalclever Lopes em que notifica sua ausência do País no período de

28/9/2011 a 3/10/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  e  Agricultores

Familiares de Muzambinho por seu desempenho e pelos 40 anos de sua fundação

(Requerimento nº 1.324/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Vicente Fernandes Guabiroba, ocorrido

em  14/8/2011,  nesta  Capital  (Requerimento  nº  1.361/2011,  do  Deputado  Carlin

Moura);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caxambu  pelos  110  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.399/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Rádio  Inconfidência  pelos  75  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.433/2011, do Deputado Rômulo Veneroso);

de  aplauso  à  Cohab-MG  pelos  46  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

1.434/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais pelos 49 anos

da  regulamentação  da  profissão  de  psicólogo  (Requerimento  nº  1.439/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Estrela da Distinção Maçônica - Fraternidade Sul Mineira

nº 1.093 pelos 80 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.440/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Itanhandu pelos 88 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.441/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Jacutinga  pelos  110  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.442/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Extrema pelos 110 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.443/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Guaranésia pelo 110º aniversário desse

Município (Requerimento nº 1.444/2011, do Deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com a comunidade de Machado pelo 130º aniversário  desse

Município (Requerimento nº 1.445/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com o Município de Esmeraldas  pelo  110º aniversário desse

Município (Requerimento nº 1.446/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de aplauso ao Sr. Sérgio Sampaio, Presidente da Federação das Apaes do Estado,

e  ao  Deputado  Federal  Eduardo  Barbosa  pela  realização  do  Iº  Seminário  de

Educação  Inclusiva  na  Visão  da  Pessoa  com  Deficiência,  da  Família  e  de

Profissionais, em 26/8/2011 (Requerimento nº 1.447/2011, do Deputado Bosco);

de  aplauso  ao  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  pela  nota  de  19/8/2011,

intitulada  "Conjunto  CFESS-CRESS  contesta  a  Adin  da  CNS,  que  questiona  a

constitucionalidade da lei  das 30 horas para assistentes sociais" (Requerimento nº

1.450/2011, da Comissão de Participação Popular);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Contagem  pelos  100  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.458/2011,  do  Deputado  Carlin

Moura);

de congratulações com o Sr. Carlos Alves Francisco, Delegado Regional de Passos,

pela  brilhante  atuação  à  frente  da  Delegacia  desse  Município  (Requerimento  nº

1.460/2011, do Deputado Cássio Soares);

de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina

pelos  60  anos  dessa  entidade  (Requerimento  nº  1.466/2011,  do  Deputado  Jayro

Lessa);

de congratulações com o Sr. Henrique Moraes Salvador Silva por sua posse como

acadêmico  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  do  Cavalo  Campolina

(Requerimento nº 1.467/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Arthur Eduardo Savassi Biagioni por sua posse como

acadêmico  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  do  Cavalo  Campolina

(Requerimento nº 1.468/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Emater-MG pelo recebimento do Prêmio Melhores do Agronegócio

2011 (Requerimento nº 1.470/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de  aplauso  ao  Conselho  Federal  de  Nutricionistas  e  ao  Conselho  Regional  de

Nutricionistas - 9ª Região - pelo Dia do Nutricionista e pelo lançamento da campanha
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Fome,  Obesidade  e  Desperdício:  não  alimente  este  problema  (Requerimento  nº

1.475/2011, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Patrocínio pelos 50 anos de

existência  e  pela  eficaz  participação  junto  aos  trabalhadores  (Requerimento  nº

1.536/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr.  Hélcio Resende Júnior por sua indicação para ser

agraciado  com  o  título  de  Cidadão  Honorário  de  Campo  Belo  (Requerimento  nº

1.537/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Conquista  pelo  transcurso  do  100º

aniversário do Município (Requerimento nº 1.539/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Rio Paranaíba pelo transcurso do 100º

aniversário do Município (Requerimento nº 1.540/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Ibiá pelo transcurso do 88º aniversário do

Município (Requerimento nº 1.541/2011, do Deputado Bosco);

de  apoio,  a  ser  encaminhada  à  Presidenta  da  República,  ao  Ministério  dos

Esportes, à Presidência da Fifa e à Presidência da CBF, à campanha Abre a Copa

Mineirão (Requerimento nº 1.578/2011, da Comissão de Esporte).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz

Henrique.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Tereza Guimarães Paes,

Diretora-Presidente  do  Hospital  da  Baleia,  e  do Sr.  Ordeli  Teixeira,  Presidente  da

Comunidade  Terapêutica  Projeto  Vida  Nova  -  Provin  -,  este  encaminhado  à

Consultoria para análise, e ambos publicados no Diário do Legislativo de 17/9/2011. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 850/2011, no 1º turno, para o

qual foi designado relator o Deputado Neider Moreira. 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 1.726/2011 e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.319/2011, ambos

na  forma  do  Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e  pela

aprovação, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 392/2011, na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça;  843/2011,  com  a  Emenda  nº  1,  que apresenta;  1.171/2011,  na  forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça e com a Emenda nº 1, que

apresenta;  1.433/2011,  em  sua  forma  original  (relator:  Deputado  Doutor  Wilson

Batista); e 1.178/2011, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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 1.959/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.428, 1.439,

1.472,  1.475  e  1.544/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  São

recebidos pela Presidência, para serem votados em reunião posterior, requerimentos

da Deputada Rosângela Reis,  em que solicita  seja realizada reunião  conjunta  de

audiência pública com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

acompanhar e monitorar a política de segurança alimentar e nutricional no Estado; e

dos Deputados Luiz Henrique, em que solicita seja realizada reunião no Município de

Diamantina para debater, em audiência pública, a implantação do curso de Medicina

na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Carlos Mosconi (2),

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para,  em  audiência  pública,  conhecer  os

trabalhos  e  propostas  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de

Saneamento - Assemae -, no que diz respeito ao saneamento e seus impactos para a

saúde; e seja realizada visita desta Comissão ao Ministério da Saúde, com o objetivo

de discutir com o Ministro os repasses de recursos federais para o Estado de Minas

Gerais; Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião para discutir com o

BDMG, em audiência pública, a abertura de uma linha de financiamento subsidiado

para as Instituições de Saúde do Estado de Minas Gerais; e Adelmo Carneiro Leão,

em que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, aspectos

relativos ao uso de agrotóxicos e seus efeitos sobre a saúde. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Ivair  Nogueira, em que solicita seja realizada

reunião  conjunta  com  as  Comissões  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  de  Direitos  Humanos  para  debater,  em audiência  pública,  diversos

aspectos da fabricação de cimento no 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, 28 de setembro de 2011.
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Hely  Tarqüínio,  Presidente  –  Adelmo  Carneiro  Leão –  Neider  Moreira  –  Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Tadeu Martins Leite e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado

Pompílio  Canavez,  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

Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a capacitação profissional

dos  trabalhadores  durante  o  período  em  que  recebem  seguro-desemprego  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Pimenta,

Secretário de Estado de Trabalho (17/9/2011); Antônio Marcos André, Presidente da

Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e Evangélica do Bairro

Jardim  Teresópolis  (17/9/2011)  e  da  Sra.  Simone  Henriqueta  Cossetin  Scholze,

Superintendente Executiva da Anatel (16/9/2011). O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 2.170/2011, em turno único, para o qual designou o Deputado

Luiz Carlos Miranda como relator. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Alysson  Paixão  de  Oliveira  Alves,  Superintendente

Regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais,  representando  Carlos  Lupi,

Ministro  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego;  Orlando  Tadeu  de  Alcântara,  Juiz

representante do Tribunal Regional do Trabalho; Wenderson Harlley Assis Curvello,

da Superintendência de Formação e Qualificação para o Trabalho da Secretaria de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  representando  o  Secretário,  Deputado  Carlos

Pimenta; Edmar Fernando de Alcântara, Gerente de Educação Profissional do Senai,

e Lúcia Josina Soares Neves, Advogada da Gerência de Relações Trabalhistas da

Fiemg,  representando  o  Presidente  da  instituição,  Olavo  Machado  Júnior;  Carlos
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Magno de Freitas, Secretário-Geral da CUT-MG, representando o Presidente, Marco

Antônio de Jesus;  Rui  Moreira,  Secretário  de Saúde da Nova Central  Sindical  de

Trabalhadores, representando o Presidente, Antônio da Costa Miranda; José Carlos

Cirilo  da  Silva,  Diretor  Regional  do  Senac,  e  Ciane  Aparecida  Pereira,  Analista

Supervisora da Coordenação da Formação Profissional Rural do Fenar-MG, os quais

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

Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.460, 1.981 com a Emenda nº1, 2.019,

2.021, 2.055/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação,

é aprovado o Requerimento nº 1.474/2011. 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 Rosângela Reis em que solicita seja realizado debate público para discutir

o Projeto de Lei  nº  7.495/2006,  e do Deputado Celinho do Sinttrocel  (2)  em que

solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir os efeitos, os benefícios, as

influências e a atualidade da CLT e para debater a criação do Piso Salarial Nacional e

a regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de

Combate às Endemias, nos termos do Projeto de Lei nº 7.495/2006, em tramitação no

Congresso  Nacional.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja enviado ofício

ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando providências para a inclusão e

priorização na Ordem do Dia do Plenário do Projeto de Lei nº 2.298/2000; Rosângela

Reis,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Tadeu  Martins  Leite  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério da Educação e

Cultura  e  à  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego  cópia  das  notas
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taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária desta Comissão, e seja encaminhado ofício ao

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  solicitando  ampliação  das  vagas  destinadas  à

qualificação profissional  para os segurados do Seguro-Desemprego;  dos membros

desta Comissão solicitando a realização de debate público tendo como objetivo a

realização, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas

Gerais,  do  evento  de  encerramento  da  1ª  Conferência  Estadual  de  Emprego  e

Trabalho  Decente.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares,  dos convidados,  convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel – Tadeu Martins Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Doutor  Viana  e  Rômulo  Viegas,  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 Doutor

Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 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

pareceres  de  redação  final  e  proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  Governador  do  Estado,  do

Presidente da Ruralminas e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(16/9/2011);  da  Associação  dos  Fiscais  Agropecuários  de  Minas  Gerais  e  da

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (17/9/2011). O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados  a  seguir:  no  1º  turno,  Projetos  de  Lei  nºs  1.336  e  1.702/2011  (Deputado

Rômulo  Viegas);  em  turno  único,  Projetos  de  Lei  nºs  2.102,  2.168  e  2.241/2011
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(Deputado Romel Anízio); 2.093, 2.175 e 2.280/2011 (Deputado Fabiano Tolentino);

1.896, 2.101 e 2.114/2011 (Deputado Doutor Viana). 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  1.150 e  2.023/2011 e

2.106/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas);  1.931/2011,

1.979/2011  com  a  Emenda  nº  1  e  2.102/2011  (relator:  Deputado  Romel  Anízio);

1.932/2011,  1.934/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.013,  2.101  e  2.114/2011  (relator:

Deputado  Doutor  Viana);  1.984,  2.022  e  2.040/2011  (relator:  Deputado  Fabiano

Tolentino), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.324, 1.466 a 1.468, 1.470 e

1.536/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.512, 1.571, 1.581, 1.682,

1.708 e 1.936/2011. 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 Doutor Viana em que

solicita  seja  realizada audiência  pública  para  debater  o  tema "Política  pública  de

assistência  técnica  e  extensão rural  para  agricultura  familiar  no  Estado";  Rogério

Correia em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei

nº 177/2001, que institui  a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil  Rural -

PEDBR - e dá outras providências; Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes em

que  solicitam  seja  encaminhado  ofício  aos  Secretários  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

comunicando  que,  na  audiência  pública  de  31/8/2011,  destinada  a  debater  o

licenciamento ambiental para a instalação de tanques-rede no Lago de Furnas, foi

formado um grupo de trabalho com a participação de integrantes dessas Secretarias

com o objetivo de estudar a reformulação das normas de regularização das atividades

de aquicultura; Antônio Carlos Arantes e Rômulo Viegas (3) em que solicitam seja

enviado ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Diretor-Geral do

IMA pedido de informações sobre eventuais empecilhos à imediata aplicação da Lei

nº  19.583,  de  2011,  que  dispõe  sobre  as  condições  para  manipulação  e
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beneficiamento artesanal de leite de cabra ou ovelha e seus derivados; seja realizada

audiência  pública  para  debater  os  programas  do  governo  federal  financiados  no

âmbito do Plano Safra 2011-2012, entre eles o Programa ABC - Agricultura de Baixo

Carbono, que dá incentivos e recursos para os produtores rurais adotarem técnicas

agrícolas  sustentáveis;  e  seja  realizada  visita  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  para  discutir  aspectos  da  política  estadual  de  meio

ambiente;  Antônio  Carlos  Arantes  e  Doutor  Viana  (3)  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de  providências  para  a  revisão  das  multas  e  suspensão  imediata  dos  embargos

aplicados aos aquicultores do Estado; seja encaminhado ao Secretário de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  a  reativação  imediata  da

Câmara Técnica da Aquacultura no Conselho Estadual de Política Agrícola; e seja

realizada audiência pública para debater os problemas enfrentados por irrigantes da

Bacia do Rio São Marcos, no Noroeste de Minas, em função da indisponibilidade de

recursos hídricos outorgáveis; Antônio Carlos Arantes, Doutor Viana e Rômulo Viegas

(2) em que solicitam seja agendada visita técnica, com a presença de representantes

de  entidades  ligadas  à  agropecuária,  à  Fazenda  Boa  Vista,  em  Baldim,  com  a

finalidade de conhecer a aplicação do Programa ABC - Agricultura de Baixo Carbono

pelo  proprietário  Alysson  Paulinelli;  e  seja  enviado  ao  Ministério  da  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de providências para a formalização de acordo de

regulação das importações de leite em pó e demais produtos lácteos da Argentina e

do Uruguai. 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, 28 de setembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Romel Anízio - Rômulo Viegas.

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/9/2011

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos  demais

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  suposta  violação  do  devido

processo  legal  na  transferência  de  policiais  do  Grupamento  de  Ações  Táticas

Especiais  -  Gate  -  sem  a  observância  do  ato  administrativo,  bem  como  sobre

denúncias de improbidade administrativa cometida pelo Ten.-Cel. PM Marcelo Vladmir

Correa e pelo Maj. PM Ledvan Salgado Cotta. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Cel. PM Hebert Fernades Souto Silva, Corregedor

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; os Srs. Israel Antônio Sanches Ventura,

Diretor de Planejamento, representando o Subten. PM Raimundo Nonato Menezes

Araújo,  Presidente  da  Associação  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de

Minas Gerais - Aspra -; Lucas Zandona Guimarães, Advogado-Geral da Associação

dos Oficiais  da Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;  Márcio

Ronaldo  de  Assis,  Presidente  da  referida  Associação;  e  Zoé  Ferreira  Santos,

advogado da Ordem dos Advogados do Brasil,  e o Cb.  Álvaro Rodrigues Coelho,

Presidente do Centro Social  dos Cabos e Soldados da Polícia Militar  e Bombeiro

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. Neste momento, registra-se a presença do Deputado

Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do PT). 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 Sargento Rodrigues (2), em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Comandante  Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências com vistas a anular as transferências dos policiais militares, conforme

denunciado  nessa  audiência  pública;  sejam  encaminhados  ao  Promotor  João
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Medeiros,  da  Promotoria  de  Defesa  do  Patrimônio  Público,  e  ao  Corregedor  da

Polícia Militar as notas taquigráficas e os documentos apresentados nesta reunião

para que sejam tomadas as devidas providências na apuração de todas as denúncias

apresentadas; e Durval Ângelo (3), em que solicita seja encaminhada à Corregedoria

da Polícia Militar  de Minas Gerais a parte das notas taquigráficas da 21ª Reunião

Ordinária desta Comissão que se refere à denúncia de que um determinado Sargento

Vinícius, aposentado na PMMG, estaria chefiando uma milícia armada na região da

Comunidade Quilombola  Brejo  dos  Crioulos,  localizada  em  São João da Ponte  e

Municípios vizinhos, a qual seria responsável por violações de direitos humanos dos

moradores  locais,  inclusive  com  ameaças  de  morte;  sejam  encaminhados  ao

Comando Geral da PMMG, ao Comando-Regional da PMMG em Montes Claros e à

Polícia  Federal  de  Montes  Claros  parte  das  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião

Ordinária  desta  Comissão,  realizada  em  21/9/2011,  que  se  refere  à  situação  da

Comunidade Quilombola Brejo dos Crioulos, localizada em região pertencente aos

Municípios  de  São  João  da  Ponte,  Varzelândia  e  Verdelândia,  e  pedido  de

providências  para  que  averiguem  a  situação  da  Comunidade,  tendo  em  vista  as

denúncias de existência de milícias armadas na localidade, homicídios e ameaças de

morte,  além  de  outras  violações  de  direitos  humanos;  sejam  encaminhadas  à

Presidência da República, à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria dos

Direitos Humanos da Presidência da República, à Superintendência Regional do Incra

em  Minas  Gerais  e  ao  Ministério  de  Desenvolvimento  Agrário  a  parte  das  notas

taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 21/9/2011, que

se refere às denúncias realizadas pelos representantes da Comunidade Quilombola

Brejo  dos  Crioulos,  localizada  em  região  pertencente  a  São  João  da  Ponte  e

Municípios vizinhos, segundo as quais estariam sendo violados os direitos humanos

de seus membros, inclusive com ameaças de morte e homicídios e solicita, também,

a agilização do reconhecimento e titulação das terras dessa Comunidade. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa

e Tadeu Martins Leite (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Gustavo Corrêa,  declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata  da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a debater  a Operação

Corcel Negro II, realizada pelo Ibama e pelos Ministérios Públicos dos Estados de

Minas Gerais e da Bahia, 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.  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Liza  Prado.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de

Saúde  e  de  Direitos  Humanos  para  fazer  um  levantamento  das  cimenteiras  que

cumprem as exigências da legislação ambiental, buscar informações sobre o uso da

escória na fabricação de cimento e sobre quais benefícios  e malefícios o uso da

substância pode causar e elaborar relatórios sobre as condições de armazenamento

do  produto  e  os  impactos  ambientais  que  a  produção  provoca  no  bioma  local.

Registra-se a presença da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Luiz Henrique. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Natália

Quaresma,  Auxiliar  Administrativo,  representando  o  Sr.  Vander  Francisco  Costa,

Presidente  da  Federação  das  Empresas  de  Transporte  de  Cargas  do  Estado  de

Minas Gerais; e os Srs. Gabriel Guimarães, Deputado Federal; Paulo Cesar Vicente

de  Lima,  Promotor  de  Justiça,  representando  o  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,

Procurador-Geral  de  Justiça;  Alison  José Coutinho,  Superintendente  do  Ibama no

Estado; Marcelo Kokke, Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada do

Ibama no Estado; Célio Lessa Couto Júnior, Assessor, representando Marcos Affonso

Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Fausto Varela Cançado, Presidente do Sindicato
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da  Indústrias  de  Ferro  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  José  Natan  Nídio  Neto,

Presidente do Sindicato da União Brasileira dos Caminhoneiros, que são convidados

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

Guedes, 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,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

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

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Doutor  Wilson  Batista,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Neider  Moreira,  membros  da

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

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

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

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

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

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 1.960 e

2.100/2011, 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.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião

posterior, requerimentos dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura,

Neilando Pimenta e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada reunião conjunta

com a Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater,  em audiência

pública, a implementação da Lei nº 15.072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da

educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual
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de educação; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião para, em

audiência  pública,  conhecer  o  documentário  "O  Mineiro  e  o  Queijo",  do  cineasta

Helvécio Ratton, bem como para conhecer a experiência de produção e gravação do

referido documentário junto aos agricultores familiares produtores do queijo minas

artesanal; e Carlos Mosconi (4), todos atendendo a sugestões acolhidas durante a

realização do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado

nesta Casa em fevereiro deste ano, em que solicita seja solicitada ao Ministério da

Saúde a realização de estudos sobre a possibilidade de inclusão dos filtros solares na

lista  de  medicamentos  distribuídos  pelo  SUS;  seja  enviado  ao  Ministério  Público

Estadual  pedido  de  informações  sobre  o  cumprimento,  pelos  Municípios  e  pelo

Estado,  dos  preceitos  constitucionais  da  realização  de  concurso  público  para  os

trabalhadores do SUS, a fim de avaliar a precarização dos vínculos trabalhistas na

área; seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a

regulamentação da Lei nº 18.874, de 2010, e sobre a implementação da Política de

Atenção Integral à Saúde do Homem no Estado; e seja enviado ao Ministério Público

Estadual pedido de informações sobre o cumprimento da Lei nº 11.802, de 1995, em

especial do art. 12, que determina a remessa de laudo de internação involuntária aos

representantes locais da autoridade sanitária e do Ministério Público no prazo de 48

horas a contar da data da internação, e do art. 13, que estabelece a criação de junta

técnica revisora para confirmar ou suspender a internação involuntária. Submetidos a

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz

Henrique em que solicita  seja realizada reunião no Município de Diamantina para

debater, em audiência pública, a implantação do curso de Medicina na Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Carlos Mosconi (2) em que solicita seja

realizada reunião para, em audiência pública, conhecer os trabalhos e propostas da

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, no que diz respeito ao

saneamento e seus impactos para a saúde; e seja realizada visita desta Comissão ao

Ministério  da  Saúde,  com  o  objetivo  de  discutir  com  o  Ministro  os  repasses  de

recursos  federais  para  o  Estado;  Neider  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para discutir com o BDMG, em audiência pública, a abertura de uma linha de

financiamento subsidiado para as Instituições de Saúde do Estado; Adelmo Carneiro
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Leão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  discutir,  em  audiência  pública,

aspectos  relativos  ao  uso  de  agrotóxicos  e  seus  efeitos  sobre  a  saúde;  Neider

Moreira,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Hely  Tarqüínio  em  que

solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Saúde para discutir questões

de saúde no Estado de interesse do  governo e desta  Comissão;  e  da  Deputada

Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para acompanhar e

monitorar  a  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional  no  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, 29 de setembro de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.234/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, 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 este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.234/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Lavrense de Proteção aos Animais, com sede no Município de Lavras, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1990 com o escopo de proporcionar

assistência e proteção aos animais, especialmente aos abandonados ou pertencentes

a pessoas carentes.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  hospitais  para  animais  inválidos  e

doentes e abrigos para os abandonados, previne maus-tratos e abusos praticados

contra  os  animais,  cobrando  punições  de  seus  autores  de  acordo  com  as  leis

vigentes, e combate experiências realizadas com animais vivos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Sociedade  Lavrense  de

Proteção aos Animais, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.234/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.240/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da Cachoeira

Alta  e  Proteção  da  Nascente  do  Rio  Pomba,  com  sede  no  Município  de  Santa

Bárbara do Tugúrio.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.240/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento da Cachoeira  Alta  e Proteção da Nascente do Rio Pomba,  com

sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter socioambientalista, educacional e desenvolvimentista.

A instituição tem como objetivos principais promover a defesa de bens e direitos

sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos
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direitos humanos e dos povos; desenvolver ações que visem à união na aquisição,

venda e beneficiamento da produção de seus associados, assim como de matérias-

primas, buscando a redução de custos; incentivar a recuperação e a preservação de

áreas degradadas e o desenvolvimento econômico e social sustentável; combater a

pobreza; defender a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos;

e estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  Conselho,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.240/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 9/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar  Prado,  o  projeto  de lei  em análise,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.061/2009, dispõe sobre a proibição da cobrança

de assinatura mensal pelas concessionárias de serviços de telecomunicações.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

inconstitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Foi anexado à proposição, nos termos regimentais, o Projeto de Lei nº 951/2011, do

Deputado Carlin Moura, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

A  proposta  em  tela  pretende  vedar  a  cobrança  de  assinatura  mensal  pelas

concessionárias de serviços de telecomunicações.
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A instituição da assinatura básica pelas empresas prestadoras de serviços de telefonia

fixa  tem gerado  controvérsias  de  toda  ordem,  existindo  um  número  significativo  de

ações,  nas  mais  diversas  instâncias  do  Poder  Judiciário,  em que  os  consumidores

postulam o reconhecimento do caráter abusivo dessa cobrança.

A proposta em análise pretende colocar fim a essa polêmica proibindo, no âmbito do

Estado,  a  cobrança,  pelas  concessionárias  desses serviços,  de quaisquer  valores  a

título de assinatura básica, passando as empresas a ser remuneradas pelo consumo

medido, que corresponde, exatamente, aos serviços que prestam.

Conforme consta na fundamentação do projeto, o sistema é remunerado pelo regime

de tarifas, não havendo razão que possa justificar a imposição aos usuários da telefonia

de uma cobrança que não tenha como contrapartida a efetiva prestação do serviço.

Todavia, em que pese a importância do projeto, deparamos com óbices de natureza

constitucional, conforme veremos adiante.

Os serviços de telecomunicação,  entre  os quais se insere a telefonia fixa,  são de

competência  privativa  da  União  e  podem ser  explorados  por  meio  de  autorização,

concessão ou permissão, segundo dispõe o art. 21, XI, da Constituição da República.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme

determina o art. 22, IV, da Carta Maior.

O art.  175 do Diploma Constitucional  determina,  para a hipótese da prestação de

serviços  sob  o  regime  de  concessão,  conforme  ocorre  no  caso  em tela,  que  a  lei

disponha sobre o regime das empresas prestadoras dos serviços, o caráter especial dos

contratos e da prorrogação,  as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da

concessão,  como  também  sobre  os  direitos  dos  usuários,  a  política  tarifária  e  a

obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado.

A norma a que se refere o Texto Constitucional é lei federal, já que a prestação do

serviço de telefonia é atribuída à União.

É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei  nº 11.908,  de

2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da assinatura básica ou taxa mínima

pela disponibilidade do serviço de telefonia. O Governador daquele Estado ajuizou, no

Supremo Tribunal Federal – STF –, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.615-1,

contestando  a  constitucionalidade  da  lei,  por  afronta  aos  arts.  21,  XI,  e  22,  IV,  da

Constituição da República.
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O STF, em decisão proferida em 22/5/2002, deferiu medida liminar para suspender a

eficácia da referida lei. A Corte Constitucional entendeu que a lei estadual “detalha forma

e  condições  de  cobrança  em  matéria  de  telecomunicações”,  tendo  invadido  a

competência privativa da União para legislar sobre o assunto.

É importante observar  que o STF, na ADI  nº  3.533-9,  julgou inconstitucional  a Lei

Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às empresas de telefonia fixa a obrigação de

instalar contadores de pulso em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte

Constitucional entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos contratos

de  concessão  de serviço público de  telefonia,  tratou de matéria  de competência  da

União. O STF não acatou a tese de que a matéria encontra-se inserida no direito do

consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármen Lúcia, em seu voto no julgamento da ADI

nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do usuário decorrentes ou

havidos em virtude da prestação dos serviços públicos devem ser cuidados pelo ente

titular de cada um deles no que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em

cujas cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar que a fiscalização

do  cumprimento  do  contrato,  aí  incluída  aquela  para  o  fim  de  garantir  direitos

constitucionais, como os dos usuários-consumidores do serviço, não é faculdade, mas

dever do ente administrativo competente. A legislação distrital macula-se, portanto, pelo

vício decorrente da intromissão em competência que lhe é alheia e, portanto, vedada,

quando elabora normas sobre tema que não lhe é entregue constitucionalmente para

ser  cuidado.  A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de serviços

públicos que, ao serem prestados, têm de submeter-se ao regramento, à fiscalização e à

direção do Poder concedente. No caso da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro

Relator, o ente concedente é a União. Os serviços de telefonia são tidos como federais

por  opção  do  constituinte  nacional.  As  relações  havidas  por  sua  prestação  ou  dela

decorrentes  e pelo  seu  uso pelo administrado  submetem-se à legislação nacional  e

federal, certamente. A repartição de competências constitucionais quanto aos serviços

respeita, também, ao princípio da autonomia das entidades federadas, uma das quais,

nos  termos do art.  18 da Constituição da República,  é  a  União.  Nem poderia  essa

pessoa política cuidar das relações de consumo dos serviços públicos havidos em cada
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uma das entidades estaduais e distritais nem poderia dar-se o inverso. Ao cuidar da

telefonia, a União estabelece as formas de atuação de seus concessionários (Leis nºs

8.987, de 1995, e 9.472, de 1997) e, nos contratos, nos termos do art. 175, parágrafo

único, as condições de fiscalização do quanto lhe é exigido. A lei distrital em questão, ao

definir  as  normas  de  obrigações  a  serem  levadas  a  efeito  pelas  concessionárias

federais, intervém no contrato firmado entre a União e suas concessionárias e define

novas tarefas para estas, que têm como contratante outro que é o ente federal. Não

posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que um ente não participante

da concessão possa impor – por definição legal genérica – a uma das partes do contrato

de concessão, de que é parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de

que tanto se daria para o bem do consumidor. Até porque, se tanto fosse possível, a

concessão não teria tratamento igual para todos os usuários (que ficariam a depender

de outros entes que não o titular do serviço), e, ainda, a concessão não se completaria

entre as pessoas que comparecem, formalmente, ao contrato”.

Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1, que contestava a

constitucionalidade  da  Lei  nº  3.426,  de  2004,  do  Distrito  Federal,  que  trata  da

obrigatoriedade da discriminação de informações na fatura de cobrança do serviço de

telefonia. O STF concluiu que a matéria se inseria no rol das competências legislativas

privativas da União, já que regulava serviço de telecomunicação. Por entender que a lei

distrital ofendia os arts. 21, XI; 22, IV, e 175, parágrafo único, I a III, da Constituição da

República, o STF julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da lei.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 9/2011.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Delvito  Alves  –  Bruno  Siqueira  –  Cássio

Soares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves  e  Luiz  Henrique,

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  André  Quintão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

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

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

o recebimento de ofícios dos Deputados André Quintão em que justifica sua ausência

nas reuniões de 13/9/2011 pelo fato de estar participando do seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”; e Dilzon Melo em que informa, a propósito da conversão

em diligência dos Projetos de Lei nºs 1.175 e 1.339/2011, que o Procon Assembleia

não é competente para se manifestar sobre proposições submetidas ao exame da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.365, 2.374, 2.383,

2.384,  2.406  a  2.408,  2.414,  2.415,  2.419  e  2.428/2011  e  Projeto  de  Lei

Complementar nº 19/2011 (Deputado André Quintão); 2.358 a 2.362, 2.369, 2.371,

2.389,  2.399,  2.405,  2.413,  2.416,  2.429,  2.430  e  2.440/2011  (Deputado  Bruno

Siqueira); 2.356, 2.368, 2.378, 2.385, 2.387, 2.393. 2.394, 2.391, 2.395, 2.409, 2.417,

2.435 e 2.436/2011 (Deputado Cássio Soares);  2.373,  2.382,  2.388,  2.392,  2.411,

2.418,  2.424,  2.425,  2.432  e  2.438/2011  (Deputado  Delvito  Alves);  2.353,  2.364,

2.370, 2.372, 2.398, 2.400, 2.402, 2.403, 2.410, 2.426, 2.431 e 2.437/2011 (Deputado

Luiz Henrique); 2.363, 2.366, 2.367, 2.375, 2.380, 2.386, 2.397, 2.401, 2.404, 2.412,

2.422, 2.423 e 2.434/2011 (Deputada Rosângela Reis); 2.357, 2.377, 2.390, 2.439 e

2.441/2011 (Deputado Sebastião Costa). 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. São aprovados requerimentos do Deputado Bruno

Siqueira em que solicita sejam retirados da pauta os Projetos de Lei nºs 9, 313, 356,

848, 1.436 e 1.476/2011; e seja alterada a ordem do dia de modo que os Projetos de

Lei  nºs  2.188,  732,  1.702,  1.754,  2.292  e  2.330/2011  sejam  apreciados,

respectivamente, em 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º lugares nesta fase. Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.443/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  346  e  941/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);

2.257/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira) e 79/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 305 e 1.837/2011 (relator:

Deputado Bruno Siqueira). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.188/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa);

732/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e  1.702/2011  (relator:  Deputado  Cássio

Soares).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.754/2011

(relator:  Deputado Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  O  parecer  que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

2.292/2011 na forma do Substitutivo nº 1 é distribuído em avulsos por solicitação do

relator, Deputado Bruno Siqueira. É convertido em diligência ao Conselho Regional

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG - o Projeto de Lei

nº 2.330/2011. Retira-se da reunião o Deputado Bruno Siqueira. O Projeto de Lei nº

87/2011 é convertido em diligência à PMMG (relator:  Deputado Cássio Soares);  o

Projeto  de  Lei  nº  268/2011,  à  Secretaria  de  Educação  (relator:  Deputado  André

Quintão);  e  o  Projeto  de  Lei  nº  878/2011,  às  Secretarias  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e

ao  Ministério  do  Meio  Ambiente  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  Os  pareceres

sobre  os  seguintes  projetos  de  lei  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de

prorrogação  do  prazo  regimental  solicitada  pelos  relatores  mencionados  entre
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parênteses: 121, 409, 645, 701, 810 e 829/2011 (Deputado Luiz Henrique); 320, 371,

372 e 429/2011 (Deputado Cássio Soares); 434, 671 e 679/2011 (Deputado André

Quintão); 514/2011 (Deputado Sebastião Costa) e 749/2011 (Deputado Delvito Alves).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei

nºs  234  e  680/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares),  472  e  808/2011  (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição no caso do primeiro projeto).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

235/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 367/2011

na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado André Quintão);  551/2011 com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares); e 768/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique). Na fase de discussão do parecer em que o

Deputado  Sebastião  Costa,  relator  em  virtude  de  redistribuição,  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 950/2011, é

deferido  pedido  de  vista  do  Deputado  André  Quintão.  Retira-se  da  reunião  o

Deputado Cássio Soares. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade dos Projetos de Lei  nºs  1.032, 1.537, 1.547 e 1.635/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1  e  1.336/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de

redistribuição no caso do último projeto); 1.139 e 1.205/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira; leitor: Deputado André Quintão); e 1.175/2011

(relator: Deputado Delvito Alves). Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.096  e  1.374/2011,  1.530/2011  (com  voto

contrário do Deputado André Quintão), 1.704, 1.734 e 1.737/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição no caso dos cinco primeiros projetos);

1.302/2011 (relator: Deputado Delvito Alves) e 1.546/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira;  leitor:  Deputado  Sebastião  Costa).  O  Projeto  de  Lei  nº  1.128/2011  é

convertido em diligência à Semad, e o Projeto de Lei nº 1.161/2011, ao autor (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição no caso do primeiro projeto).
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Os pareceres sobre os seguintes projetos de lei deixam de ser apreciados em virtude

de  prorrogação  do  prazo  regimental  solicitada  pelos  relatores  mencionados  entre

parênteses: 1.206, 1.265 e 1.363/2011 (Deputado Luiz Henrique); 1.339 e 1.543/2011

(Deputado  Delvito  Alves).  Na  fase  de discussão do  parecer  em  que  o  Deputado

Sebastião Costa,  relator  em virtude de redistribuição,  conclui  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.155/2011, é deferido pedido

de  vista  do  Deputado  Delvito  Alves.  Na  fase  de  discussão  dos  pareceres  que

concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei

nºs 1.365/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição) e

1.542/2011 (relator:  Deputado  Cássio  Soares),  são deferidos  pedidos  de  vista  do

Deputado  André  Quintão.  Anunciada  a  votação  do  parecer  (lido  pelo  Deputado

Sebastião  Costa)  em  que  o  relator,  Deputado  Cássio  Soares,  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.659/2011, é

aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita o adiamento da

votação.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Bosco.  Retira-se  da  reunião  o

Deputado André Quintão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

dos Projetos de Lei nºs 1.747 e 2.165/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira;  leitor:  Deputado  Sebastião  Costa);  1.905/2011  (relator:

Deputado Delvito Alves); 2.266/2011 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado

Sebastião Costa);  2.291/2011 com a  Emenda nº  1  (relator:  Cássio  Soares;  leitor:

Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os seguintes projetos de lei deixam

de ser apreciados em virtude de prorrogação do prazo regimental  solicitada pelos

Deputados mencionados entre parênteses: 1.859, 1.898 e 1.966/2011 (Deputado Luiz

Henrique)  e  2.176/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves).  O  Projeto  de  Lei  nº

1.967/2011  é  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES

(relator:  Deputado  Bruno  Siqueira;  leitor  do  requerimento:  Deputado  Sebastião

Costa); o Projeto de Lei nº 1.992/2011, à Secretaria de Transportes e Obras Públicas

e  ao  DER-MG;  o  Projeto  de  Lei  nº  2.143/2011,  à  SES,  e  o  Projeto  de  Lei  nº

2.275/2011, à Secretaria de Defesa Social - Seds (relator: Deputado Luiz Henrique).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
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concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei

nºs 1.993 e 2.126/2011 (relator: Deputado Cássio Soares; leitor: Deputado Sebastião

Costa); e 2.219/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira; leitor: Deputado Sebastião

Costa). 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  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos de Lei nºs 208/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); 432, 2.189, 2.236,

2.242,  2.250,  2.267,  2.280 e  2.309/2011 (relator:  Deputado Bosco,  em virtude de

redistribuição);  1.275/2011,  1.896/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.233  e  2.241/2011,

2.256/2011 com a Emenda nº 1, 2.283, 2.288, 2.295 e 2.315/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira;  leitor:  Deputado Delvito  Alves);  1.765,  2.239,  2.244,  2.287,  2.245,

2.246,  2.272  e  2.314/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves,  em  virtude  de

redistribuição no caso dos quatro primeiros projetos); 2.228, 2.237, 2.247, 2.251 e

2.273/2011, 2.296/2011 com a Emenda nº 1, 2.302 e 2.310/2011 (relator: Deputado

Luiz  Henrique);  2.234/2011,  2.240/2011 com  a  Emenda  nº  1,  2.289 e  2.303/2011

(relator: Deputado Cássio Soares; leitor: Deputado Delvito Alves). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.211/2011 (relator: Deputado Bosco, 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 os Projetos de

Lei  nºs  2.264,  2.269,  2.270,  2.284,  2.299,  2.301,  2.304,  2.313,  2.316,  2.319  e

2.322/2011  baixados  em  diligência  ao  autor;  o  Projeto  de  Lei  nº  2.311/2011,  à

Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais; e o Projeto de Lei nº 2.300/2011, à

Seds  e  ao  autor.  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, 27 de setembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares - Bruno Siqueira - Delvito Alves.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.765/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova –

Alepon –, com sede no Município de Ponte Nova.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.765/2011 pretende declarar de utilidade pública a Academia

de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova – Alepon –, com sede no Município de

Ponte Nova, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural,

fundada em 1994.

A instituição  tem  como  propósito  acolher  os  intelectuais  nas  áreas  de  letras,

ciências e artes; engrandecer e estimular o desenvolvimento cultural da comunidade

ponte-novense;  valorizar  as  produções  literárias,  artísticas  e  científicas  locais,

divulgando-as e apoiando seus autores.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela instituição, consideramos meritória a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.765/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.244/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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dar  denominação à escola estadual  de ensino fundamental e médio localizada na

Aldeia Prata, no Município de São João das Missões.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.244/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Indígena Oaytomorim à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

Aldeia Prata, no Município de São João das Missões.

Inicialmente, é preciso ressaltar que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar da referida unidade de ensino, que escolheu o nome de Indígena

Oaytomorim para denominá-la.

O nome escolhido significa, na língua xacriabá, estrela que guia e influencia a vida

das pessoas. Com essa iniciativa, pretende o Colegiado Escolar valorizar e preservar

a cultura indígena e a sabedoria popular.

Por tais motivos, consideramos meritória a iniciativa de dar o referido nome à escola

estadual situada na Aldeia Prata, no Município de São João das Missões.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.244/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de Samba

Vila Minalda, com sede no Município de Cataguases.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma



86
____________________________________________________________________________

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.283/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Grêmio

Recreativo  Bloco  e  Escola  de  Samba  Vila  Minalda,  com  sede  no  Município  de

Cataguases, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,

cultural e desportivo.

A instituição tem como principais  objetivos  difundir  o  carnaval,  interligando-o  ao

civismo e à cultura; participar das manifestações culturais, folclóricas e de todas as

formas  de  expressão  ligadas  ao  samba;  promover  eventos  como  cursos,

conferências,  debates  e  espetáculos  com  fins  culturais,  sociais,  desportivos  e  de

lazer; editar e distribuir meios de comunicação como periódicos e camisetas sobre

eventos carnavalescos e afins.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Grêmio  em  prol  da

preservação de nossa cultura, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.283/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.288/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  aos  Animais  Orcino

Guimarães – Esperança Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.288/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Proteção  aos  Animais  Orcino  Guimarães  –  Esperança  Animal,  com  sede  no

Município de Dores do Indaiá, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo defender a vida dos animais, especialmente daqueles que vivem no

meio urbano.

Com esse propósito, a instituição proporciona abrigo, assistência e proteção aos

bichos de rua, abandonados ou perdidos; luta contra abusos, maus-tratos e atos de

crueldade cometidos contra os animais, denunciando seus autores às autoridades

competentes;  e  defende  a  edição  de  leis  de  maior  amplitude  e  eficácia  para  a

proteção dos animais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação de Proteção aos

Animais Orcino Guimarães, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.288/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 328/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.850/2009,  tem por escopo acrescentar

artigo à Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo na

administração pública estadual.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da

matéria com a Emenda nº 1 ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
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Em Plenário, a proposição foi aprovada, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

com a Emenda n° 1. Retorna o projeto a esta Comissã o para receber parecer no 2º

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo introduzir dispositivo na Lei nº 14.184, de

2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública

estadual,  de modo a  estabelecer  prioridade na tramitação,  em qualquer  órgão ou

instância, de procedimento administrativo em que figure como parte ou interessada

pessoa portadora de deficiência, física ou mental, ou pessoa portadora de doença

constante em lista que inclui a tuberculose ativa, a esclerose múltipla, a neoplasia

maligna, a cardiopatia grave, a síndrome da imunodeficiência adquirida e outras.

A pessoa  interessada  deverá  requerer  o  benefício  à  autoridade  administrativa

competente,  mediante a comprovação de sua condição.  O projeto determina que,

uma vez deferida a prioridade, os atos terão identificação própria que evidencie o

regime  de  tramitação  prioritária,  o  qual  prevalecerá  mesmo  após  a  morte  do

beneficiado, em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira em união

estável.

O  projeto  sofreu  modificações  significativas  ao  ser  analisado  no  1º  turno  pelas

comissões, entre as quais se destaca o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que reformulou a estrutura de seu texto, deixando-a mais

clara  e  adequada  à  técnica  legislativa  e  ampliando  o  universo  das  pessoas

beneficiadas pelo regime de tramitação prioritária, de forma a alcançar também os

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, tomando por base a Lei Federal nº

10.741, de 2003, que contém o Estatuto do Idoso.

Destaque-se também a alteração apresentada por esta Comissão, no 1º turno, com

a finalidade de manter a simetria entre a Lei Federal n° 12.008, de 2009, e a Lei

Complementar  n° 110,  de  28/12/2009,  estendendo  a  pr ioridade  na  tramitação  de

procedimentos administrativos aos portadores das doenças relacionadas na citada lei

complementar.

Como já mencionado no 1° turno, o regime de tramita ção prioritária para pessoas
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idosas, portadoras de deficiência física ou mental ou portadoras de doenças graves

nos processos administrativos não constitui privilégio, vantagem ou benefício indevido

nem afronta os princípios da isonomia ou da razoabilidade, mas visa a cumprir os

princípios constitucionais fundamentais que exigem do poder público a instituição de

programas de amparo e a defesa da dignidade e do bem-estar dos idosos e dos que

se  encontrem  em  condição  de  saúde  especial  que  justifique  o  tratamento

diferenciado.

Desse modo, o atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que

assegurem tratamento diferenciado às pessoas abrangidas pelo projeto de lei  em

análise está devidamente amparado pelo ordenamento jurídico em vigor.

Por último, com a finalidade de aprimorar a redação da proposição, adequando-a à

técnica legislativa, apresentamos a Emenda n° 1, a seguir redigida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 328/2011 na

forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se  ao  §  1º  do  art.  8º-A,  a  que  se  refere  o  art.  1º,  a  seguinte  redação,  e

acrescente-se ao artigo o seguinte § 2º, renumerando-se os demais:

“Art. 1º – (...)

“Art. 8º-A – (...)

§ 1º – A fim de fazer jus à prioridade a que se refere o “caput”, o interessado deverá

requerê-la à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a

serem tomadas.

§ 2º – O interessado deverá anexar ao requerimento de que trata o § 1º documento

que comprove sua condição, observado o disposto no “caput”.” .”.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa, relator - Rogério Correia - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI N° 328/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A – Terão prioridade de tramitação os processos em que figure como parte

ou interessado:

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II – pessoa portadora de deficiência física ou mental;

III – pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

hanseníase,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  doença  de

Parkinson,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave,  hepatopatia  grave,

estados  avançados  da  doença  de  Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base

em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída

após o início do processo.”.

§  1º  –  A pessoa interessada na obtenção do benefício,  juntando prova da sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem cumpridas.

§ 2º – Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária.

§ 3º – O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se  em  favor  do  cônjuge supérstite,  companheiro  ou  companheira  em

união estável.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 925/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 925/2011, de autoria do Deputado Gustavo Corrêa, que declara

de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Buritis –

Aciab –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 925/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Buritis – Aciab –, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Buritis – Aciab –, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.909/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.909/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Chute Certo – Esporte e Cultura, com sede

no Município de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.909/2011

Declara de utilidade pública a Associação Chute Certo – Esporte e Cultura, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Chute Certo – Esporte e

Cultura, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.943/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.943/2011,  de autoria  do Deputado Bonifácio Mourão,  que

declara de utilidade pública o Instituto de Busca e Localização de Desaparecidos –

IBLD –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.943/2011

Declara de utilidade pública o Instituto de Busca e Localização de Desaparecidos –

IBLD –, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Busca e Localização de

Desaparecidos – IBLD –, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.954/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.954/2011,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

01 – Consep –, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com

a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.954/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

01 – Consep 01 –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Setor 01 – Consep 01 –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.987/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.987/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos Patos –

Ascovalp  –,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.987/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos

Patos – Ascovalp –, com sede no Município de Lagoa dos Patos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vaqueiros de Lagoa dos Patos – Ascovalp –, com sede no Município de Lagoa dos

Patos.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.



94
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.988/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.988/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv –, com sede

no Município de Santa Vitória, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.988/2011

Declara de utilidade pública a Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv –, com sede

no Município de Santa Vitória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv

–, com sede no Município de Santa Vitória.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.039/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.039/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Instituto de Capoeira Brasileira, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.039/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Capoeira  Brasileira,  com  sede  no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Capoeira Brasileira, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.065/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.065/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Ribeirão Esporte Clube, com sede no Município de

Brumadinho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.065/2011

Declara de utilidade pública a Associação Ribeirão Esporte Clube, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ribeirão Esporte Clube,

com sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.069/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.069/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Marques Esporte Clube, com sede no Município de

Brumadinho, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.069/2011

Declara de utilidade pública a Associação Marques Esporte Clube, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Marques Esporte Clube,

com sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.074/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.074/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Lua  Esportes  –  LUA –,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.074/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lua Esportes  – LUA –,  com sede no

Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Lua Esportes – LUA –,

com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.096/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Eventos  Promocionais  Primavera  –

AEPP –, com sede no Município de Carneirinho, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.096/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Eventos Promocionais Primavera –

AEPP –, com sede no Município de Carneirinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Primavera – AEPP –, com sede no Município de Carneirinho.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Bosco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nos 124 e 125/2011 (encaminhando os Projetos de Lei

nos  2.520  e  2.521/2011,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase

(Grande Expediente):  Apresentação  de Proposições:  Projetos  de  Lei  nos  2.522  a

2.536/2011 - Requerimentos nos 1.610 a 1.635/2011 - Comunicações: Comunicações

dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  e  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Interrupção  e

reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Mosconi  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -  Delvito  Alves  -  Doutor  Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Carlos  Miranda  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio

- Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duarte  Bechir)  -  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
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reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ivair Nogueira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

O Deputado Duilio de Castro, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 124/2011*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da  Assembleia Legislativa,

Apresento a essa egrégia Assembleia Legislativa e à sociedade mineira o projeto de

lei  do  Plano  Plurianual  de  Ação Governamental  2012-2015 -  PPAG 2012-2015  -,

conforme determina o inciso I do artigo 68 da Constituição do Estado, de 1989.

O PPAG 2012-2015 foi elaborado em consonância com a revisão do Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  2011-2030, que permanece na busca por

“Tornar Minas Gerais o Melhor Estado para se Viver”, e na direção de uma Minas

Gerais mais próspera, sustentável, com mais qualidade de vida e cidadania.

A concretização  da  estratégia  proposta  no  PMDI,  que  tem  como eixo  basilar  a

Gestão  para  Cidadania,  sem  negligenciar  o  equilíbrio  fiscal  e  a  busca  por  maior

produtividade e qualidade do gasto público, ambos visando a produção de mais e

melhores resultados para a população, se traduz mediante a definição de onze Redes

de  Desenvolvimento  Integrado  as  quais  explicitam  os  grandes  desafios  a  serem

superados  pelo  governo.  As  Redes  têm  como  objetivo  proporcionar  um

comportamento  cooperativo  e  integrado  entre  agentes  e  instituições  em  torno  de

grandes escolhas para o futuro de Minas Gerais, de acordo com a capacidade de

integração das ações de Governo e de agregação de valor para a sociedade.

O  PPAG  2012-2015  instrumentaliza  os  objetivos  estratégicos  e  os  indicadores

finalísticos pretendidos no PMDI na forma de programas e ações de governo para os

próximos quatro anos. Esse plano contempla uma carteira de trinta e um programas

estruturadores que terão destaque nas ações estratégicas do Governo. Trata-se de
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um  conjunto  de  programas  que  serão  acompanhados  na  forma  de  projetos  e

processos  organizados  sob  a  lógica  de  temas  e  resultados  comuns.  Importante

reiterar que a construção deste Plano contou com a participação de todos os órgãos e

entidades  da  Administração  Pública  Estadual  e  os  programas  propostos  estão

fortemente  relacionados  com  as  estratégias  definidas  na  revisão  do  PMDI,

apresentado para aprovação do Legislativo mineiro.

A Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que

faço  acompanhar  esta  mensagem,  sintetiza  os  principais  avanços  deste  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Ofício

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental 2012-2015 (PPAG 2012-2015).

Essa iniciativa busca os melhores resultados da gestão pública. Corporificam esse

processo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  (PPAG)  e  a  Lei  Orçamentária,  os  quais,  plenamente

integrados,  consolidam-se  como  instrumentos  gerenciais  efetivos  da  ação

governamental, refletindo cada vez mais positivamente na alocação dos recursos nos

orçamentos anuais.

O exercício 2012 é o ano de início de mais um Plano Plurianual. Neste período, um

total de 31 Programas Estruturadores serão colocados em prática para melhorar a

vida dos mineiros e consolidar a ascensão de Minas no cenário nacional. Neste novo

ciclo  iremos  inovar  mais  uma vez,  com  a  implantação  de  um modelo  de  gestão

intensiva de processos, que serão gerenciados visando seu aprimoramento contínuo

em busca de produtos e serviços com mais qualidade, de modo a gerar cada vez

melhores resultados para a organização e, principalmente, para a sociedade.
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O PPAG 2012-2015, organizado por Redes de Desenvolvimento Integrado, introduz

a  noção  de  rede  na  gestão  pública  e  visa  superar  dois  problemas  centrais  de

governança:  a  setorialização  (fragmentação)  e  a  ineficiência  na  obtenção  de

resultados. Sua superação pressupõe a integração de perspectivas heterogêneas, em

arranjos que otimizem esforços para fins comuns, ou seja: a organização em redes

dos atores inseridos direta ou indiretamente na atividade governamental potencializa

os esforços e conhecimentos de cada um, de forma cooperativa e integrada, em prol

de um mesmo objetivo.

Em rede, o Estado passa a atuar de forma transversal, estabelecendo laços com

diferentes  setores  da  sociedade,  no  sentido  de  responder  às  demandas,  resolver

problemas e propor estratégias customizadas de desenvolvimento.

A lógica de geração de resultado, portanto, foi estabelecida da seguinte maneira: os

produtos, bens e serviços gerados pelos projetos e processos estratégicos de um

mesmo  programa  estruturador  promovem  em  conjunto  uma  transformação  na

realidade social,  que contribui  para o alcance dos objetivos estratégicos e metas,

mensurados pelos  indicadores finalísticos  da Rede de Desenvolvimento Integrado.

Percebe-se,  então,  que o  programa estruturador  teve seu escopo ampliado  -  em

relação aos projetos estruturadores, dos planos de 2003-2007 e 2008-2011 -, uma

vez  que  agora  sua  grande  preocupação  está  na  transformação  da  realidade  de

determinada área da sociedade. A incorporação da figura dos processos estratégicos

-  que  são  ações  orçamentárias  -  também  contribuiu  consideravelmente  para  a

ampliação de atuação dos programas.

Nesse contexto, importantes alterações foram realizadas na composição do PPAG

2012-2015 em relação ao PPAG 2008-2011, que culminam para o exercício de 2012

uma aplicação de recursos no âmbito do conjunto de programas estruturadores, de

R$12,3 bilhões.

Os  valores  destinados  aos  programas  estruturadores  para  2012  podem  ser

observados na tabela que se segue:

* - A tabela contendo os  valores destinados aos programas estruturadores para

2012 foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.10.2011.

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
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Na  oportunidade,  renovo  a  Vossa  Excelência  os  votos  de  profundo  respeito  e

admiração.

Atenciosamente,

Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período

2012-2015.

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art.  1° -  Esta  lei  institui  o  Plano  Plurianual  de  A ção  Governamental  para  o

quadriênio 2012-2015 - PPAG 2012-2015 -, em conformidade com o que dispõem os

arts. 153 e 154 da Constituição do Estado.

Art. 2° - Integram o PPAG 2012-2015 os seguintes an exos:

I  -  o  Anexo  I,  contendo  os  programas  e  as  ações  da  Administração  Pública

Estadual, organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas no Projeto

de Lei n° 2.337/2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI -, evidenciando os Programas Estruturadores, os Programas Associados e os

Programas Especiais;

II  -  o  Anexo  II,  contendo  os  programas  e  as  ações  da  Administração  Pública

Estadual para o período 2012-2015, organizados por setor governamental;

III - o Anexo III conterá as alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a

serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto dos Anexos I e II desta lei.

§ 1° - Em atendimento ao disposto no art. 2° da Lei  n° 19.573, de 11 de agosto de

2011, estão contidas no Anexo I as metas e prioridades da Administração Pública

Estadual  para  o  exercício  de  2012,  definidas  pelo  conjunto  dos  Programas

Estruturadores,  elaborados em observância ao que determina o Projeto de Lei  n°

2.337, de 2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

§ 2° - Aplica-se ao planejamento dos Programas Estr uturadores para o exercício de

2012 o disposto no art. 35, inciso IX, da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011.

Art.  3° -  O  PPAG  2012-2015  organiza  a  ação  governam ental  em  programas

orientados  para  o  alcance  dos  objetivos  estratégicos  e  dos  resultados  finalísticos
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definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, atualizado nos

termos do Projeto de Lei n° 2.337, de 2011.

§ 1° - Os valores financeiros estabelecidos nesta l ei para as ações são referenciais,

não  constituindo  limites  à  programação  das  despesas  expressas  nas  leis

orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2° - Os programas, como instrumento de organizaçã o das ações de governo no

âmbito  da  Administração  Pública  Estadual,  ficam  restritos  àqueles  integrantes  do

PPAG 2012-2015.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° - A gestão do PPAG 2012-2015 observará os p rincípios de eficiência, eficácia

e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a

revisão de programas.

Art.  5° -  O  Poder  Executivo  manterá  sistema  de  info rmações  gerenciais  e  de

planejamento para apoio à gestão do Plano, de utilização obrigatória pelos órgãos,

entidades e poderes do Estado.

Art.  6° -  Cabe à Secretaria  de Estado de Planejamen to e Gestão – SEPLAG -

estabelecer  normas  complementares  para  a  gestão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG-2012-2015.

Seção II

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 7° - O projeto de lei de revisão do PPAG 2012- 2015 será encaminhado até 30

de setembro de cada ano e conterá:

I  -  demonstrativos  atualizados  dos  Anexos  I  e  II  do  plano,  que  conterão  as

inclusões,  exclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em

programas, indicadores e ações e demais atributos;

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com a exposição

sucinta das razões que motivaram a alteração.

§ 1° -  Os demonstrativos a que se refere o inciso  I  deste artigo adotarão uma
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perspectiva de planejamento de quatro anos,  especialmente no que se refere aos

valores físicos e financeiros das ações, e servirão como referência permanente para a

elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - A exclusão ou alteração de programas constan tes nesta lei ou a inclusão de

novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio do projeto de lei de

revisão  anual,  de  projeto  de  lei  específica ou  de  créditos  especiais,  observada a

realização  das  audiências  públicas  regionalizadas,  por  iniciativa  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Poder Executivo.

§  3° -  Os  projetos  de  lei  específica  ou  de  créditos  especiais  que  importem na

criação de programas, indicadores ou ações serão integrados por anexo que conterá

os  atributos  qualitativos  e  quantitativos  por  meio  dos  quais  esses  elementos  são

caracterizados no PPAG.

Seção III

Do Monitoramento e da Avaliação

Art.  8° -  O PPAG 2012-2015 será monitorado e avalia do sob a coordenação do

Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual, ao qual compete

definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art.  9° -  As  unidades  orçamentárias  responsáveis  pe los  programas  e  ações

constantes nos Anexos I e II desta lei manterão atualizadas, durante cada exercício

financeiro, as informações qualitativas e quantitativas referentes à execução física e

financeira  desses  programas  e  ações,  bem  como  pertinentes  à  apuração  dos

indicadores de desempenho definidos no plano.

Parágrafo  único  -  Os  órgãos  ou  entidades  inadimplentes  com  as  informações

qualitativas e quantitativas de monitoramento sujeitam-se a restrições orçamentárias,

conforme  deliberação  normativa  da  Junta  de  Programação  Orçamentária  e

Financeira.

Art.  10  -  O  monitoramento  do  PPAG  contemplará  a  elaboração  dos  Relatórios

Institucionais  de  Monitoramento,  os  quais  terão  periodicidade  bimestral  e  serão

integrados pelos seguintes documentos:

I  - demonstrativo de programação e execução regionalizada das metas físicas e

financeiras das ações dos programas do PPAG, o qual também será apresentado
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mediante demonstrativo específico pertinente aos programas estruturadores;

II - demonstrativo de desempenho das ações que compõem os programas sociais;

III - boletim com informações consolidadas acerca da execução, do desempenho e

da regionalização física e  financeira das ações do plano plurianual  até o período

monitorado.

Parágrafo  único  -  Consideram-se  programas  sociais,  para  efeito  desta  lei,  as

políticas  orientadas  para  a  emancipação  social  e  cidadã,  envolvendo  programas

precipuamente  voltados  para  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à

infância e a assistência aos desamparados.

Art.  11  -  O  Poder  Executivo,  por  intermédio  do  Órgão  Central  do  Sistema  de

Planejamento e Orçamento Estadual, enviará ao Poder Legislativo, até o dia 15 de

junho de cada exercício financeiro, relatório de avaliação do PPAG, que conterá:

I  -  demonstrativo  da  execução dos programas do plano,  contendo os principais

resultados  alcançados,  a  última  apuração  dos  índices  dos  indicadores  de

desempenho e a execução física e financeira das suas ações;

II - demonstrativo da programação e da execução física e financeira regionalizada

das ações do plano;

III - demonstrativo da execução física e financeira acumulada de todas as ações do

plano.

§ 1° - Os demonstrativos referentes aos Programas A poio à Administração Pública

(701),  Obrigações  Especiais  (702)  e  Reserva  de  Contingência  (999)  serão

encaminhados  em  relatório  separado,  com  as  respectivas  execuções  físicas  e

financeiras.

§  2° -  Conforme  orientação  do  Órgão  Central  do  Sist ema  de  Planejamento  e

Orçamento, integrarão o Relatório Anual de Avaliação as justificativas de desempenho

crítico ou subestimado das ações dos programas do plano plurianual.

§  3° -  Integrará  o  Relatório  Anual  de  Avaliação  a  a nálise  do  cumprimento  dos

objetivos  estratégicos  e  indicadores  finalísticos  que  compõem  as  redes  de

desenvolvimento integrado, além do desempenho físico e financeiro consolidado das

ações,  dos  indicadores  de  programa  e  da  regionalização  da  execução  do  plano
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plurianual.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Relativamente ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2012-

2015, o Poder Executivo divulgará, pela internet:

I  -  o texto da lei  que o instituiu,  aí  compreendidos seus anexos, com a relação

atualizada das ações integrantes dos Programas Estruturadores e dos Programas

Sociais;

II - os relatórios institucionais de monitoramento;

III - o relatório anual de avaliação do plano plurianual;

IV - o texto atualizado das leis de revisão do plano plurianual, aí compreendidos os

respectivos anexos, inclusive o demonstrativo de inclusão e exclusão de programas e

ações, com suas justificativas.

§ 1° - Em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo promoverá a

disponibilização oficial do PPAG 2012-2015 na internet, na página da Imprensa Oficial

do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  manterá  em  seus  arquivos  cópia  impressa  do

documento para fins de consulta dos interessados.

§  2° -  Os  órgãos  e  entidades  dos  Poderes  do  Estado  disponibilizarão  nas

respectivas páginas da internet os anexos atualizados que compõem o PPAG 2012-

2015, além dos documentos resultantes do monitoramento e da avaliação do plano

plurianual.

Art. 13 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo efetuar os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento contido no PPAG 2012-2015 ou em suas revisões e

nas Leis Orçamentárias abrangidas no respectivo período de vigência.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa,  aguardando  sua  publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 125/2011*

Belo Horzinte, 29 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o Projeto de lei da Proposta Orçamentária para o exercício de

2012, que contém o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado.

O  Projeto  de  lei  em  apenso  foi  elaborado  observando-se  os  dispositivos

constitucionais, além do previsto na Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011, bem

como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da fixação da despesa

contidos na Proposta Orçamentária estão detalhados na Exposição de Motivos da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que, para melhor compreensão do

conteúdo do Projeto, faço anexar a esta mensagem.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa,  reitero  a  Vossa  Excelência  as

considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tendo em vista o disposto nos arts. 153 e 157 da Constituição do Estado de Minas

Gerais, submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o

exercício  de  2012,  que  compreende  o  Orçamento  Fiscal  e  o  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

O  presente  projeto  de  lei  foi  elaborado  em  observância  aos  dispositivos

constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovados na

forma da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011, bem como às disposições da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de

04  de  maio  de  2000,  que  fixa  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade na gestão fiscal.

A  proposta  foi  elaborada  em  consonância  com  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  –  PPAG  2012-2015  e  com  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado – PMDI, de forma a assegurar o alinhamento estratégico do Governo do

Estado.
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Os parâmetros econômicos utilizados para a estimativa de receita e despesa para

2012  foram  os  mesmos  utilizados  pelo  Governo  Federal,  que  consideraram

crescimento do país em 5% e inflação (IPCA) de 4,5%.

Seguem, de forma breve, os valores agregados para a receita e despesa estadual,

encaminhados nesta Proposta:

Orçamento Fiscal

O  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  proposto  para  2012  estima  a

receita  e  fixa  a  despesa  em  R$51.480.548.077,00  (cinqüenta  e  um  bilhões,

quatrocentos e oitenta milhões, quinhentos e quarenta e oito  mil  e setenta e sete

reais).

Receita

Do total da receita fiscal prevista para o exercício de 2012, 97,6% correspondem às

receitas correntes e 2,4% às receitas de capital. A receita tributária responde por 76%

do total  das receitas  correntes,  enquanto que as receitas  de  operação de crédito

participam com 23% do total da receita de capital.

* - A tabela contendo a Receita Orçamentária foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 6.1.2011.

Como principal  receita  estadual,  o  Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias  e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS tem a arrecadação estimada em R$31.527,5 milhões de reais,

representando 83% da receita tributária.

As  Receitas  de  Capital  somam  R$1.208,2  milhões,  sendo  que  as  receitas

provenientes de operações de crédito, transferências de capital e amortizações de

empréstimos são os principais componentes desta categoria.

Despesa

A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício de 2012 foi

fixada  em  R$51.480  milhões,  distribuída  da  seguinte  forma:  despesas  correntes

(87,7%), despesas de capital (11,3%) e reserva de contingência (1,0%).

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2012

* - A tabela contendo a Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

para 2012 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.1.2011.
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Com  maior  representatividade  no  orçamento,  encontram-se  as  despesas  de

pessoal e encargos sociais correspondendo a 43% do total da despesa fiscal e 49,1%

das despesas correntes. Em relação aos gastos com despesas de pessoal, o Poder

Executivo  está  adequado  ao  limite  prudencial  estabelecido  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal,  onerando  com esse gasto  específico  39,08% da  receita

corrente líquida. As outras despesas correntes e as transferências constitucionais aos

municípios participam com 23% e 21% das despesas correntes, respectivamente. As

transferências a municípios, estimadas em R$9.692,2 milhões, são decorrentes de

determinação constitucional e são constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI,

da CIDE e da Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.

Os investimentos e as inversões financeiras, no montante de R$4.411,3 milhões,

representam 76% das Despesas de Capital, e destinam-se, basicamente, aos setores

de transporte, saúde, segurança pública, educação e fundos de desenvolvimento.

A Amortização da Dívida está orçada em R$1.392,4 milhões e representa 24% das

Despesas de Capital.

Os  investimentos  realizados  por  meio  do  Orçamento  Fiscal  têm  previsão  de

R$2.978,8 milhões, dos quais, 54,11%, ou seja, R$1.611,8 milhões destinam-se aos

Programas Estruturadores e os demais compõem a carteira de programas associados

e especiais.

Reserva de Contingência

Para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e  outros  riscos  e  eventos  fiscais

imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101,

de 2000, estão orçados na Reserva de Contingência recursos da ordem de R$513,7

milhões  a  serem  utilizados  como  fonte  de  recursos  para  a  abertura  de  créditos

adicionais.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

O Estado realizará,  por  meio  das suas empresas controladas,  investimentos  da

ordem de R$8.315,3 milhões oriundos de recursos decorrentes de suas atividades e

de operações de crédito contratadas diretamente pelas mesmas.

Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, da Cemig

Distribuição  S/A,  da  Cemig  Geração  e  Transmissão  S/A  e  da  Companhia  de
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Saneamento de Minas Gerais - COPASA, representam 95,5% do total do orçamento

de investimento, aplicando esses recursos em projetos de infraestrutura básica como

geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  abastecimento  de  água,

sistema de esgoto e saneamento ambiental.  As demais  empresas respondem por

4,5% do Orçamento de Investimento de 2012.

Investimento por Empresa – 2012

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa para 2012 foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 6.1.2011.

São essas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de

2012 que submeto a Vossa apreciação. Para análise e apreciação da estrutura geral

da receita e da despesa do Orçamento Fiscal do Estado, encaminho juntamente a

esta exposição de motivos o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para

2012.

São essas as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa

Excelência o presente projeto de lei.

Respeitosamente,

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO – ORÇAMENTO FISCAL

*  -  A  tabela  contendo  o  Demonstrativo  Consolidado  –  Orçamento  Fiscal  foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 6.1.2011.

Nota: Com intuito de evitar a dupla contagem na elaboração desse relatório, foram

desconsiderado os valores referentes as operações intra-orçamentárias

PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

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 2012.

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o

exercício  financeiro  de  2012,  compreendendo,  nos  termos  do  art.  157,  da

Constituição do Estado, e do art. 4º da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011:

I  -  o  orçamento fiscal  referente aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta; e
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II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de  2012  estima  a  receita  em  R$51.480.548.077,00  (cinquenta  e  um  bilhões,

quatrocentos e oitenta milhões, quinhentos e quarenta e oito  mil  e setenta e sete

reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos 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.  6º  -  O  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$8.315.308.754,00  (oito  bilhões,

trezentos e quinze milhões,  trezentos e oito  mil,  setecentos  e  cinquenta  e quatro

reais).

Art. 7º - 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. 8º - 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. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:

I - as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos sociais;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a
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remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios; e

VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011.

Art.  9º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e dos

órgãos do Poder Judiciário até o limite de 10% do valor fixado para cada unidade

orçamentária  com  recursos  provenientes  de  remanejamento  de  dotações

orçamentárias próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos diretamente

arrecadados e recursos vinculados.

§  1º  -  Os  remanejamentos  de  que  trata  o  “caput”  serão  exclusivamente  entre

projetos,  atividades  e  operações  especiais  não  estando  autorizados  os

remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de 2011, não onerarão o

limite estabelecido no “caput” e poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art.  10  -  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. 6º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.
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Art. 11 - 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 2012, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, e a alocação

de  créditos  aos  órgãos  e  entidades  estaduais  será  realizada  nos  termos  de

regulamento.

Art.  12 -  Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2012 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2012, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 13 - Esta lei vigorará no exercício de 2012, a partir de 1º de janeiro.”

-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa,  aguardando  sua  publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 2.522/2011

Altera a Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993, que dispõe sobre as terras públicas

e devolutas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

“Art. 8 – (…)

§  3º  -  Antes  de  ser  instaurado  o  procedimento  discriminatório,  a  instituição

competente para tanto dará ciência deste  ao órgão ou entidade responsável  pela

proteção  dos  patrimônios  natural  e  cultural  do  Estado  e  ao  Ministério  Público

Estadual.”;
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“Art. 11 – (…)

§ 1º – A vedação de que trata este artigo se estende ao cônjuge e aos parantes

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, das pessoas indicadas

nos incisos de I a VIII e de beneficiário de terra pública rural em área contígua à do

beneficiário.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A lei  estadual  relativa  às  terras  públicas e  devolutas  necessita  ser

revista, por duas razões principais. Em primeiro lugar, destacamos o fato de que não

foi incorporada em seu texto a nova organização administrativa do Executivo como a

criação do Instituto de Terras - Iter -, que passou a ser a instituição responsável pela

gestão das terras públicas e devolutas, em substituição à Ruralminas.

Em segundo lugar, destacamos a necessidade de ajustá-la às normas da Emenda à

Constituição  Estadual  nº  34,  de  1998,  que  ampliou  os  casos  de  vedação  de

concessão  ou  alienação  dessas  terras  a  terceiros  e  de  dispensa  de  autorização

legislativa prévia nos casos de áreas de até 100ha.

Tendo em vista essa situação, submetemos ao exame desta Casa este projeto de

lei,  que tem por finalidade permitir  a realização dos ajustes necessários na lei  de

terras  públicas,  em  função  das  disposições  legais  supervenientes  e  do

aprimoramento dos mecanismos de comando e controle do poder público sobre esse

expressivo patrimônio do Estado. Para tanto, solicitamos o apoio dos demais colegas

desta Casa nessa empreitada.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 277/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.523/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Delfinópolis o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho da Rodovia LMG -



116
____________________________________________________________________________

856, com a extensão de 3.550m (três mil quinhentos e cinquenta metros), contados a

partir do entroncamento da LMG - 856 km 28 + 300m, no trevo de acesso a Cássia

até à Av. Antenor Pereira de Moraes Km 31 + 850m.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Delfinópolis a

área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Delfinópolis e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Zé Maia

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Delfinópolis o trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG, constituído pelo trecho da Rodovia LMG - 856,

com a extensão de 3.550m (três mil quinhentos e cinquenta metros), contados a partir

do entroncamento da LMG - 856 km 28 + 300m, (trevo de acesso a Cássia) até à Av.

Antenor Pereira de Moraes Km 31 + 850m.

A importância da doação do referido bem ao Município de Delfinópolis se deve ao

fato de que o referido trecho já integra o perímetro urbano da comuna, possuindo

todas as características necessária para a instalação de via urbana. Assim, torna-se

de  suma  importância  que  Delfinópolis  possa  assumir  definitivamente  a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública, para favorecer a

autonomia do Município e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c  o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.524/2011 

Altera o art.  1° da Lei n° 14.849,  de 13 de dezembr o de 2003,  que declara de

utilidade  pública  o  Canápolis  Tênis  Clube  -  CTC  -,  com  sede  no  Município  de

Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei n° 14.849, de 13 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a  As sociação do Desenvolvimento

Nacional - ADN -, com sede no Município de Canápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Zé Maia

Justificação: A Associação do Desenvolvimento Nacional - ADN - é entidade dotada

de personalidade jurídica, de caráter assistencial, educacional, cultural, entre outros.

Sem  fins  lucrativos,  tem  sua  diretoria  constituída  por  pessoas  de  reconhecida

idoneidade que desenvolvem atividades voluntariamente. Com sede no Município de

Canápolis,  tem por  finalidades estatutárias  realizar  ações de caráter  filantrópico  e

beneficente, de natureza assistencial, alimentar, educacional, cultural destinadas às

crianças e aos carentes de  maneira geral, sem distinção de classe, sexo, raça, cor,

nacionalidade ou religião,  com vistas à melhoria da qualidade de vida da pessoa

carente e à construção de uma sociedade justa e solidária; exercer a representação

dos assistidos junto a entidades públicas e privadas; e promover a busca de recursos,

coordenando  as  atividades  e  iniciativas  coletivas  da  comunidade,  para  realizar

atividades educativas, esportivas e de lazer, entre outras. O título de utilidade pública

possibilitará a continuidade das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de

recursos oriundos do Estado. Em razão do exposto, espero contar 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. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Dispõe sobre o funcionamento das instituições asilares privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.  1º  -  Para  efeito  desta  lei,  são  instituições  asilares  aquelas  que  prestam

atendimento a pessoas com mais de sessenta anos, sob o regime de internato ou

semi-internato, mediante retribuição, por qualquer período.

Art. 2º - Para funcionarem, as instituições asilares privadas localizadas no Estado

de Minas Gerais deverão atender às seguintes condições:

I - dispor de leito para no máximo sessenta idosos;

II - dispor de equipe técnica adequada;

III - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,

salubridade e segurança;

IV  -  apresentar  objetivos  estatutários  e  plano  de  trabalho  compatíveis  com  os

princípios desta lei;

V - estar regularmente constituída;

VI - demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art. 3º - A equipe técnica a que se refere o art. 2º desta lei será composta por, pelo

menos, um médico geriatra, um psicólogo, um assistente social, um nutricionista e um

auxiliar de enfermagem.

Art. 4° - Constituem obrigações das entidades de at endimento:

I - celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o

tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato,

com os respectivos preços, se for o caso;

II - observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;

III - fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;

IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;

V - oferecer atendimento personalizado;

VI - diligenciar com vistas à preservação dos vínculos familiares;

VII - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;

VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;

IX - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
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X -  propiciar  assistência  religiosa  àqueles  que desejarem, de  acordo com suas

crenças;

XI - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência relativa a idoso

portador de doenças infecto-contagiosas;

XIII  -  providenciar  ou  solicitar  que o  Ministério  Público  requisite  os  documentos

necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;

XIV  -  fornecer  comprovante  de  depósito  dos  bens  móveis  que  receberem  dos

idosos;

XV  -  manter  arquivo  de  anotações  onde  constem  data  e  circunstâncias  do

atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de

seus pertences, valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados

que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;

XVI - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de

abandono moral ou material por parte dos familiares;

XVII - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.

Art. 5º - É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de

assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter

social.

Art. 6º - As instituições em funcionamento no Estado terão prazo de seis meses a

partir da data de publicação desta lei para se adequarem a ela.

Art.  7º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  responsáveis  pela

infração às sanções previstas nos arts. 55 a 58 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de

outubro de 2003.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: Como se sabe, muitas instituições asilares privadas não têm condições

mínimas  de  higiene  e  segurança  para  atender  aos  idosos.  E,  ainda,  muitos  são

colocados  e  esquecidos  pela  família  nessas  instituições.  Com  isso,  não  há  o

monitoramento que poderia ocorrer no momentos de visita.
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Esta  proposição  tem  o  objetivo  de  estabelecer  condições  mínimas  para  o

atendimento a esse segmento da população, zelando pelos seus direitos e garantias,

especialmente  coibindo  maus-tratos  e  violência,  assegurando-lhes  a  proteção

integral, em consonância com o art. 2º da Lei Federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto do

Idoso).

Sob esse enfoque, faz-se necessário que o Estado de Minas Gerais tenha uma

legislação dispondo sobre o assunto. Assim, espero contar com o apoio dos meus

nobres colegas à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.526⁄2011

Proíbe as operadoras de telefonia móvel de cobrar de seus usuários o serviço de

“roaming” ou adicional de deslocamento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  operadoras  de  telefonia  móvel  proibidas  de  cobrar  de  seus

usuários  o  serviço  de  “roaming”  ou  adicional  de  deslocamento  relativamente  a

ligações  que  sejam  iniciadas  e  finalizadas  em  redes  de  transmissão  da  própria

operadora de telefonia móvel contratada.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às

penalidades estabelecidas na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, sem prejuízo de

outras dispostas na legislação em vigor.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Esta proposição visa proibir a cobrança de “roaming” ou adicional de

deslocamento  aos  seus  usuários,  no  caso  de  ligações  que  sejam  iniciadas  e

finalizadas  em  redes  de  transmissão  da  própria  operadora  de  telefonia  móvel

contratada.

Como se  observa,  trata-se  de  matéria  de  relação  de  consumo,  e  ao  Estado  é

reservada, de forma concorrente, competência legislativa, nos termos do disposto no

art. 24 da Constituição Federal.
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A cobrança de adicional de deslocamento por chamada aos consumidores não se

justifica quando o serviço, por completo, é oferecido pela operadora contratada. O

serviço  de  “roaming”  inicialmente  era  cobrado  devido  à  utilização  do  serviço  de

operadora diferente daquela contratada, por falta de cobertura na localidade.

Contudo,  hoje,  com  a  expansão da  telefonia  móvel,  as  operadoras  conseguem

atingir uma cobertura quase que completa. Quando o consumidor está em localidade

cujo código DDD é diferente do código DDD de origem, o serviço de chamada tem

sido prestado pela  mesma operadora  contratada.  Não há,  portanto,  custo  para  a

operadora  no oferecimento  do  serviço,  não havendo assim  razão para  realizar-se

cobrança adicional ao consumidor.

Nesse sentido, solicitamos aos nobres colegas apoio à matéria com apresentação

de  emendas,  e  sua  consequente  aprovação,  para  que  possamos  promover  o

equilíbrio na relação entre consumidor e empresa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.527⁄2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Religiosa  e  Cultural  de  Culto  Afro-

Brasileiro Manzo Ngunzo Kaiango, 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 Religiosa e Cultural de

Culto  Afro-Brasileiro  Manzo  Ngunzo  Kaiango,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  A Associação  Religiosa  e  Cultural  de  Culto  Afro-Brasileiro  Manzo

Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 23/3/2006, é

uma entidade  filantrópica  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem fins

lucrativos e de duração indeterminada. Está em pleno e regular funcionamento há

mais de cinco anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.
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A Associação tem por finalidade o estudo e a prática da caridade; a promoção de

atividades  sociais,  culturais  e  de  assistência  social;  a  promoção  e  execução  de

campanhas que visem a valorização e preservação do patrimônio cultural material e

imaterial afro-brasileiro e a elevação da autoestima de seus depositários; promover a

união das comunidades em que atua na luta em defesa de seus interesses e direitos;

o  estímulo  à  organização das  pessoas,  associadas  ou  não,  na  busca de melhor

qualidade de vida; o desenvolvimento de atividades na busca de soluções para os

problemas de seus associados, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida;

a  promoção  da  solidariedade  entre  as  associações  afins,  procurando  elevar  sua

unidade e prestar apoio aos povos na luta pelo fim da exploração do homem pelo

homem; a defesa da unidade dos afro-brasileiros na luta por um país anti-racista, anti-

intolerância, soberano e democrático. Além disso, apoia as iniciativas populares que

visem a melhoria das condições de vida do povo brasileiro; promove e participa de

eventos para aumentar o nível de organização e conscientização dos associados e

parceiros; mantém contato e intercâmbio com entidades congêneres, do movimento

negro ou não, em todos os níveis, desde que preservados os objetivos gerais fixados

por  seu  estatuto;  celebra  acordos  e  parcerias.  Incentiva,  ainda,  o  aprimoramento

cultural,  intelectual  e  profissional  de  seus  associados  e  parceiros;  implementa  a

formação política e social de novas lideranças sociais; presta apoio e assistência aos

associados;  organiza  a  juventude,  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  em

regimento interno,  visando sua formação profissional e como cidadão, afastando-a

dos  riscos  inerentes  a  dessa  faixa  etária;  estabelece  contribuições  para  os

associados,  de  acordo  com  decisões  tomadas  em  assembleia  geral  em  cuja

convocação conste a discussão dessa matéria; participa, no âmbito local, regional e

nacional, de ações públicas de interesse da Associação; e zela pelo cumprimento da

legislação e de acordos e convenções anti-racistas e anti-intolerância, que assegurem

direitos à população negra e às comunidades tradicionais.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de grande importância para

a  entidade,  uma  vez  que  lhe  possibilitará  firmar  parcerias  com  órgãos  públicos

estaduais,  viabilizando,  dessa  maneira,  a  ampliação  de  seu  trabalho  e  o

prosseguimento de seus projetos junto a seus integrantes.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.528/2011

Declara de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município

de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com

sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Jayro Lessa

Justificação: O Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município de Itabirito, é

entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou religiosos e tem por objetivo promover

a prática do futebol em todas as suas modalidades, assim como a prática de esportes

especializados e outras atividades recreativas e culturais, na cidade de Itabirito. Além

desses objetivos, também tem por finalidade promover a educação física e esportiva.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o Panathinaikos Esporte Clube, além

dos objetivos acima descritos, também promove o bem-estar e a qualidade de vida da

comunidade  onde  atua  por  meio  do  esporte,  prestando,  assim,  serviços  de

reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde setembro de 2009, a referida

entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual faz jus ao título

declaratório de utilidade pública.

Por  essas  razões,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.529/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no
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Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Renascer, com

sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: O Clube da Melhor Idade Renascer desenvolve um trabalho marcante

em Janaúba e busca cumprir com muita competência os  seus objetivos.

O Clube tem por finalidade congregar pessoas na faixa etária acima dos 50 anos,

proporcionando-lhes  atividades  de  turismo,  lazer,  cultura  e  assistência  social  e

contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida, assim como para o bem-estar

social e psicológico e a saúde.

Assim,  conto  com  o  fundamental  apoio  dos  nobres  pares  na  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.530/2011

Declara de utilidade pública a Associação União de Amigos de Senador Mourão,

com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação União  de  Amigos  de

Senador Mourão, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  Através  de  muito  empenho  e  dedicação,  a  Associação  União  de

Amigos  de  Senador  Mourão  desenvolve  um  importante  trabalho  que  têm  como

propósito  contribuir  para  o  desenvolvimento  comunitário  e  humano  da  localidade,

facilitando as transformações econômicas e sociais alinhadas aos valores éticos e
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morais.  A  entidade  utiliza  as  mais  variadas  competências  profissionais  e  ações

políticas para criar e planejar atividades voltadas ao bem-estar dos moradores.

Assim,  conto com o fundamental  apoio dos nobres pares para aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.531/2011

Declara de utilidade pública a Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli, com sede

no Município de Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Casa  da Sopa Lazara  e  Nelson

Petrocelli, com sede no Município de Canápolis.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade que se quer beneficiar é pessoa jurídica de direito privado,

de  caráter  filantrópico,  cultural,  assistencial,  de  saúde,  estudo  e  pesquisa,  entre

outros.  Sem  fins  lucrativos,  tem  por  objetivo  promover  a  ressocialização  dos

moradores de rua por meio da distribuição de sopa, diariamente ou semanalmente,

prestando  serviço  de  assistência  médica  e  odontológica  e  realizando  atividades

recreativas e educacionais.

Diante da importância dessas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.532/2011

Autoriza o Estado a dar a denominação de Prefeito Braz Grillo ao futuro contorno

rodoviário de Espera Feliz, no Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Estado autorizado a dar a denominação de Prefeito Braz Grillo ao

futuro contorno rodoviário de Espera Feliz, no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação: O projeto de lei em apreço visa dar ao futuro contorno rodoviário de

Espera Feliz o nome do saudoso Prefeito Braz Grillo, em respeito à sua expressiva

popularidade e dedicação ao Município de Espera Feliz.

Por se tratar de rodovia estadual e tendo em vista o relevante interesse público

envolvido, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.533/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Divinópolis - SSDIV -, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Surdos de Divinópolis -

SSDIV -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Sociedade  de  Surdos  de  Divinópolis  -  SSDIV  -,  com  sede  no

Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem entre suas

finalidades  precípuas  a  integração  de  pessoas  portadoras  de  surdez,  prestando

assistência social, desportiva e cultural aos seus associados. Além disso, estabelece

convênios e realiza e participa de eventos, por si ou  com entidades congêneres.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.
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Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.534/2011

Dá  denominação  a  escola  estadual  do  Bairro  Novo  Retiro,  no  Município  de

Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Prefeito Adilson Campolina a escola a

ser construída no Bairro Novo Retiro, no Município de Esmeraldas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  A administração  do  Prefeito  Adilson  Campolina  se  marcou,  entre

outras, por ações voltadas à educação no Município de Esmeraldas, o que justifica a

homenagem que se propõe ao ex-Prefeito, denominando com seu nome a escola que

está em vias de ser construída no Bairro Novo Retiro, nessa cidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.535/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da Bela Vista o imóvel com área de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o nº  8.315,  a fls.  116 do Livro 2-AI,  no

Cartório de Registro de Imóveis do Município de Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.
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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, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: Conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de

Santa Rita do Sapucaí, o imóvel de que trata esta proposição é de propriedade do

Estado de Minas Gerais.

Segundo declaração firmada pelo Poder Executivo local, o referido imóvel foi doado

pelo Município de São Sebastião da Bela Vista ao Estado de Minas Gerais com o

propósito de nele se instalar a Delegacia de Polícia Civil.

Ocorre que, atualmente, o referido imóvel não mais cumpre a finalidade a que se

destinara, encontrando-se em desuso e abandonado, sendo que a referida Delegacia

funciona em outro imóvel.

Assim,  tendo  em  vista  a  localização  do  referido  imóvel  e  a  necessidade  de  o

Município de São Sebastião da Bela Vista dar uma destinação social a ele, propomos

que se faça a doação.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.536/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.282/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman -

Seção Minas Gerais - ABO-MG, 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 Brasileira de Ouvidores -

Ombudsman  -  Seção  Minas  Gerais  -  ABO-MG,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman - Seção Minas

Gerais - ABO-MG, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil

de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 2007.

A Associação tem por finalidade a congregação todos os profissionais e entidades

que exerçam as atividades e funções de ouvidor, aprimorando o senso democrático e

de defesa dos interesses  dos  cidadãos,  incentivando a  criação de ouvidorias  em

qualquer campo de atividade, colaborando com a comunidade e com as autoridades.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para  o  desenvolvimento  das  suas  atividades  assistenciais,  tendo  em  vista  que  a

Associação atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.610/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Zenaido Lima da Fonseca e Irani Muniz Leão,

extensionistas  agropecuários  da  Emater-MG  em  Arcos,  pelo  desenvolvimento  do

Projeto Transformar Jovens Rurais junto a filhos de produtores rurais de Japaraíba,

Arcos e Santo Antônio do Monte e pelo 1º lugar obtido na premiação Furnas Ouro

Azul 2010, na categoria Comunidade. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.611/2011,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para a instalação de postes de iluminação no Km 25

da Rodovia MG-40, em Ibirité, próximo à entrada do Condomínio Quintas da Jangada.

Nº 1.612/2011,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a instalação de

sinalização horizontal e redutores de velocidade no Km 25 da Rodovia MG-40, em

Ibirité,  próximo  à  entrada  do  Condomínio  Quintas  da  Jangada.  (-  Distribuídos  à
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Comissão de Transporte.)

Nº 1.613/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  Programa

Psiquiatria  em Movimento,  nos termos de minuta de projeto  de lei  que apresenta

como sugestão. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.614/2011, do Deputado Romel Anízio, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Prefeitura Municipal de Uberlândia pelos excelentes resultados

obtidos por esse Município na última pesquisa do Instituto Trata Brasil. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Nº 1.615/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a MG Sul Indústria e Comércio de Peças Automotivas

Ltda.  pela  obtenção  da  Certificação  Internacional  de  Fornecedor  Preferencial  da

Robert Bosch Ltda. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.616/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG e ao Governador do Estado pedido de providências para

que se inclua no Programa Caminhos de Minas o asfaltamento do trecho que liga São

Geraldo da Piedade à localidade de Paca. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.617/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Associação Brasileira dos Criadores da Raça Girolando pela realização do

1º Congresso Brasileiro da Raça Girolando. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.618/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Secretaria de Ciência e Tecnologia pela autorização da implantação do

Centro  Tecnológico  de  Capacitação  das  Associações  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais do Estado e do Centro de Tecnologias Assistivas da Rede Apae; e ao

Sr.  Eduardo  Barbosa,  Deputado  Federal,  pela  idealização  dessas  instituições.  (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 1.594/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 1.619/2011, dos Deputados Bosco e João Vítor Xavier, em que solicitam seja

formulada  manifestação  de  aplauso  à  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pela

inauguração da Cidade das Águas. (- À Comissão de Minas e Energia.)
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Nº  1.620/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Marcos Maracanã, apresentador do programa “Brasil

Urgente - Minas”, da Rede Bandeirantes de Belo Horizonte, e ao seu produtor, Sr.

Severino Izael da Silva, pelo excelente trabalho realizado em prol do telejornalismo do

nosso  Estado  e  pelo  grande  sucesso  do  referido  programa.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 1.621/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campanha pelos 213 anos de emancipação

desse Município.

Nº 1.622/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Serrania pelos 73 anos de emancipação desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.623/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Prefeitura Municipal de Pains pela instalação de uma unidade

do Procon nesse Município. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.624/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de informações sobre as providências tomadas para

o  saneamento  das  irregularidades  ocorridas  na  Secretaria  Extraordinária  de

Regularização  Fundiária  e  no  Iter,  tornadas  públicas  em  setembro  de  2011,  em

especial,  sobre  os  resultados  das  diligências  e  as  ações  efetivadas  para  a

recuperação  pelo  Estado  dos  imóveis  irregularmente  legitimados.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.625/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Ruth Beatriz Vasconcelos pelo brilhante trabalho

desenvolvido ao longo da sua carreira em defesa dos direitos do trabalhador. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 1.626/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Virgem  da  Lapa  pelos  63  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 1.627/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 58 anos de emancipação desse
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Município.

Nº 1.628/2011, 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 1.629/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Presidente  Kubitschek  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 1.630/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 73 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.631/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre a aplicação da Lei nº 9.401, de

1986.

Nº 1.632/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre os procedimentos adotados

para o cumprimento do disposto na Portaria Normativa nº 16/2011, do Ministério da

Educação.

Nº 1.633/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Educação e de Planejamento pedido de informações sobre denúncias

relativas  ao  processo  de  concessão  de  aposentadoria  especial  para  diretores  de

escolas estaduais.

Nº  1.634/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de informações,

com  o  cronograma  físico,  sobre  as  obras  de  construção  de  gasoduto  entre  os

Municípios de São Carlos, Uberaba e Uberlândia.

Nº  1.635/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os

procedimentos e as atividades de manutenção da ordem e da segurança no canteiro

de  obras  do  complexo  penitenciário  que  está  sendo  construído  no  Município  de

Ribeirão das Neves, sob o regime de parceria público-privada. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  a  realização  do  fórum  técnico

“Segurança na escolas: por uma cultura de paz”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:  (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado João Leite,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 269/2007, visa dar a denominação de Professor

Wadson  Lima  ao  Centro  de  Formação  Desportiva  de  Minas  Gerais,  situado  no

Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  3/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - para que essa

Secretaria enviasse informações sobre o estabelecimento a ser denominado.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 915/2011 tem por escopo dar a denominação de Centro de

Formação Desportiva Professor Wadson Lima ao Centro de Formação Desportiva de

Minas Gerais, situado na Rua Santo Agostinho, nº 1.271, Bairro Horto, 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  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude - SEEJ -, por meio do Ofício nº 808/2011, manifestou-se de

forma  favorável  à  denominação  proposta,  uma  vez  que  o  homenageado  foi  um
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mineiro de notória participação e contribuição no âmbito dos esportes.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,

com a finalidade de adequar o texto da proposiçaõ à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 915/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

”Art. 1º - Fica denominado Centro de Formação Desportiva Professor Wadson Lima

o centro de formação desportiva de Minas Gerais, situado na Rua Santo Agostinho, nº

1.271, Bairro Horto, no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique. Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.533/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, com sede no

Município de Cláudio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.533/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, com sede no Município de Cláudio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, instituidores, associados, benfeitores ou equivalentes; e

o art.  37 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.533/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.685/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Inácio  Franco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de Camanducaia ao Município

de Monte Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2011 e distribuída às

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

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  21/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.685/2011 tem por escopo dar a denominação de Deputado

Agostinho Patrus ao trecho da LMG-886 que liga o Município de Camanducaia ao

Município de Monte Verde.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que,  em  resposta  à  diligência  solicitada,  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por meio de Nota

Técnica de 2/6/2011, informou que o segmento não possui denominação oficial.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, para indicar corretamente a rodovia a ser denominada.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.685/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada Rodovia Deputado Agostinho Patrus a Rodovia LMG-

886, que liga o entroncamento da BR-381 ao Distrito de Monte Verde, no Município

de Camanducaia.”.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.749/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação de Camilo Teixeira da Costa ao trecho rodoviário que liga os Municípios

de Belo Horizonte e Santa Luzia - MG-020.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011 e distribuída às

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

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  21/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

essa enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.749/2011 tem por  escopo dar  a  denominação de Camilo

Teixeira da Costa ao trecho rodoviário que liga os Municípios de Belo Horizonte e

Santa Luzia - MG-020.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
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reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que,  em  resposta  à  diligência  solicitada,  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - enviou a Nota Técnica

de 2/6/2011, manifestando-se de forma favorável à pretensão da proposição em tela e

informando que o segmento não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.749/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.751/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação ao trecho da rodovia que liga  o Município  de João Pinheiro  ao

Município de Urucuia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011 e distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  21/6/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

essa enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.751/2011 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

Deputado Dalton  Canabrava ao trecho da MG-181 que liga  o  Município  de  João

Pinheiro ao Município de Urucuia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
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de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que,  em  resposta  à  diligência  solicitada,  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - enviou a Nota Técnica

de 2/6/2011, manifestando-se de forma favorável à pretensão da proposição em tela e

informando que o segmento não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.751/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.783/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-217 compreendido entre o entroncamento

com a BR-116, em Teófilo Otôni, e o entroncamento com a MGT-120, em Água Boa.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011 e distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos de jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  21/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

essa enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.783/2011 tem por escopo dar a denominação de Deputado

Aécio Cunha o trecho da rodovia MG-217 compreendido entre o entroncamento da

BR-116, em Teófilo Otôni, e o entroncamento da MGT-120, em Água Boa.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
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projeto por membro deste Parlamento.

Em resposta à diligência solicitada, o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  enviou  a  Nota  Técnica  de  2/6/2011

manifestando-se de forma favorável à pretensão da proposição em tela e informando

que o segmento não possui denominação oficial.

Cabe esclarecer, por fim, que o parágrafo único do art. 1º da proposição em análise,

que  determina  ao  DER-MG a  afixação de  placas  indicativas  da  denominação  da

rodovia, deve ser suprimido do texto, uma vez que o art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destacam a

competência  para  executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição.

Diante  dessas  considerações,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  ao  final  deste

parecer, para indicar corretamente a rodovia a ser denominada e fazer a supressão

necessária.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.783/2011 na forma do Substit utivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação  à  Rodovia  MG-217,  que liga  o  entroncamento  da  BR-116,  no

Município de Teófilo Otôni, ao entroncamento da MGC-120, no Município de Água

Boa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Rodovia Deputado Aécio Cunha a Rodovia MG-217, que

liga o entroncamento da BR-116, no Município de Teófilo Otôni, ao entroncamento da

MGC-120, no Município de Água Boa

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.812/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo instituir o Dia Estadual do Oficial de Justiça.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do disposto no art. 102, I , combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 1.812/2011 pretende instituir o dia 5 de setembro como Dia

Estadual  do  Oficial  de  Justiça,  com  o  objetivo  de  homenagear  essa  classe  de

servidores públicos.

O Oficial de Justiça é um servidor imprescindível ao Poder Judiciário. Considerado

a longa manus do Juiz, não há que se falar em direito aplicado e em justiça realizada

sem a sua atuação.

Não é por outra razão que, recentemente, durante o Seminário “A importância do

Oficial de Justiça no Judiciário brasileiro”, promovido pela Federação das Entidades

Representativas  dos  Oficiais  de  Justiça,  em  Brasília,  a  Corregedora  Nacional  de

Justiça,  Ministra  Eliana  Calmon,  defendeu  a  valorização  da  carreira  desses

servidores.

Com efeito,  a  Ministra  considerou  fundamental  o  papel  desses  profissionais  na

pacificação social. Segundo ela, é o Oficial de Justiça quem deve ter a sensibilidade

para comunicar às partes que é possível conciliar, sem a necessidade de processo

judicial  e  de  constituição  de  advogado.  Ela  entende  que  são  necessários

investimentos  na  qualificação  profissional  dessa  classe,  para  que  os  servidores

tenham discernimento e possam oferecer os devidos esclarecimentos às partes em

conflito.

Além disso,  segundo  a  Corregedora,  a  importância  do  Oficial  de  Justiça  reside

também no fato de ser ele o responsável por difundir a mensagem de que o Poder

Judiciário  procura  se  modernizar,  tendo  incorporado,  a  partir  da  Constituição  da
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República de 1988, a atribuição de garantir à população a boa execução das políticas

públicas.

Dessa  forma,  para  reforçar  a  valorização  que  vem  sendo  alcançada  por  essa

categoria de servidores, consideramos justo e meritório que seja destacado um dia

em sua homenagem.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.812/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa, relator - Ivair Nogueira - Rogério Correia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Mineira de Terapia de Família – Amitef –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.978/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Terapia de Família – Amitef –, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  15

veda a remuneração de seus Diretores; e o § 3º do art. 36 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos,

registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e  que  tenha  os  mesmos

objetivos da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.978/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.064/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Irmandade dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário de Aranha,

com sede no Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.064/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Irmandade  dos  Devotos  de  Nossa Senhora  do  Rosário  de  Aranha,  com  sede  no

Município de Brumadinho.

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, no parágrafo único do

art.  9º,  que  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remunerados,  sendo-lhes

vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações,  vantagens  ou  benefícios;  e,  no

parágrafo  único  do  art.  23,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  reverterá  em favor  de  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 2.064/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.113/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de

lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 132/2011, visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  dos Bairros  Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências, com sede no Município de Igarapé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.113/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Cidade Nova, Ouro Preto e Adjacências, com

sede no Município de Igarapé.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  6/12/2009),  o

parágrafo único do art. 13 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e

associados;  e  o  art.  48  dispõe  que,  no  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  que  tenha  o  mesmo  objetivo  social  da

associação dissolvida.

Cabe  ressaltar  que,  na  reunião  de  6/12/2009,  a  assembleia  geral  aprovou  a

mudança da denominação da entidade para Associação Unidos da Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências – Aunicopa –, razão pela qual apresentamos, no final deste

parecer, a Emenda nº 1, para adequar o texto do art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.113/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Unidos da Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências – Aunicopa –, com sede no Município de Igarapé.”.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique. Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.182/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae
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– de Piedade das Gerais, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.182/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais  e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Piedade das Gerais,  com sede

nesse  Município,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania;  realiza  ações  de  prevenção,  orientação  e  apoio  para  as  famílias  dos

assistidos; e atua na definição da política municipal de atendimento à pessoa com

deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema; incentiva o

levantamento de estatísticas e a realização de estudos e pesquisas; presta serviços

gratuitos; e coordena e executa os objetivos e programas da Federação das Apaes do

Estado e da Federação Nacional das Apaes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Piedade das Gerais,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.182/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.251/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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dar denominação a escola estadual localizada no Município de Ninheira.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.251/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

David Ferraz de Oliveira à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

Fazenda Bananeira, no Município de Ninheira.

A apresentação do projeto representa iniciativa do colegiado escolar da referida

unidade  educacional,  que,  em  reunião  realizada  em  13/4/2011,  homologou,  por

maioria de votos, a decisão de solicitar essa denominação.

Cabe  destacar  que  o  homenageado  nasceu  na  Fazenda  Bananeira  e  sempre

colaborou  para  o  desenvolvimento  do  Município  de  Ninheira,  em  especial

incentivando a causa da educação da população regional.

Assim,  tendo  o  nome  de  David  Ferraz  de  Oliveira  estreita  relação  com  o

estabelecimento a ser denominado, consideramos meritória a denominação proposta

pelo projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.251/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.287/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a  Associação Esportiva  Canaverdense,  com sede no

Município de Cana Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.287/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Canaverdense, com sede no Município de Cana Verde, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a difusão do civismo e da

cultura física.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Esportiva

Canaverdense,  consideramos  meritória  a  proposta  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.287/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.303/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac – de Patos de Minas, com sede nesse Município.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.303/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – de Patos de Minas, com sede

nesse Município, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

propósito 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

reinserção na sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apac de Patos de Minas,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.303/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.314/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Jusa Fonseca, com sede

no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.314/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Jusa Fonseca, com sede no Município de Divinópolis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo proporcionar a difusão de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Em conjunto com o fomento da cultura e

das  tradições,  é  capaz  de  reforçar  os  valores  da  comunidade  e  facilitar  a

aprendizagem  e  a  convivência  harmônica,  com  amplos  benefícios  para  toda  a

sociedade.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação Esportiva Jusa Fonseca,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.314/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.315/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac – com sede no Município de Paracatu.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.315/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência  aos Condenados – Apac – com sede no Município  de

Paracatu,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

propósito 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

reinserção na sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apac  de  Paracatu,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.315/2011, em turno

único,

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.319/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente Geração Jovem Minas, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.319/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Geração Jovem Minas, 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 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.  11

veda a remuneração de seus dirigentes;  e o art.  30 dispõe que,  no caso de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  assistencial

congênere,  que  tenha,  preferencialmente,  o  mesmo  objetivo  social  da  instituição

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.319/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique. Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.372/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro, com sede no Município

de Candeias.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.372/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro, com sede no Município de Candeias.

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.  27,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Cabe ressaltar que o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, estabelece que, em

caso  de  omissão  sobre  a  destinação  do  remanescente  do  patrimônio  líquido  da

entidade,  ele  será  destinado  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins

idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.372/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.374/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos – Amef –, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.374/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos – Amef –, 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, no art. 11, § 1º, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  27,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos

termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  e  da  Lei  nº  14.870,  de  2003,

preferencialmente com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.374/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.375/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Amigos de Rio Casca - Arca -, com sede no Município

de Rio Casca.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.375/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos de Rio Casca - Arca -, com sede no Município de Rio Casca.

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. 4º, que seus

diretores e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros ou dividendos, a qualquer título ou forma; e, no art. 41, 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 2.375/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.380/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Livres  Pensadores  –  ALP  –,  com  sede  no

Município de Manhumirim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.380/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Livres Pensadores –- ALP –, com sede no Município de Manhumirim.

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. 24, § 2º, 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.  44,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.380/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – André
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Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.383/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Humberto dos Santos Maciel, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.383/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  Humberto dos Santos Maciel,  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,  no art.  33,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 36, que as atividades de seus

Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.383/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.384/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará de Minas,

com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.384/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  Casa  das  Mulheres  de  Pará  de  Minas,  com  sede  no

Município de Pará de Minas.

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 Capítulo VIII, item

8.7, inciso II, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  registrada no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social,  ou  a  entidade  pública;  e,  no  Capítulo  IX,  item  9.3,  que  seus  diretores,

conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou
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forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.384/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.394/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal.

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. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e, no art. 26, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
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reverterá em benefício de entidade congênere com registro no Conselho Nacional de

Assistência Social ou de entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.394/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.398/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no Município de

Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.398/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 37, que seus

diretores,  conselheiros,  sócios,  instituidores e benfeitores  não serão remunerados,



164
____________________________________________________________________________

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens, a qualquer título ou forma; e, no art.

42, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade  congênere,  sem  fins  lucrativos,  legalmente  constituída  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 2.398/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Rosângela Reis  -  Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 10/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.069/2007,  revoga  dispositivos  da  Lei  nº

6.763, de 26/12/75, acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposta  em  apreço  pretende  extinguir  a  cobrança  da  taxa  pela  utilização

potencial  do  serviço  de  extinção  de  incêndio,  criada  pela  Lei  nº  14.938,  de

29/12/2003.

A matéria já foi objeto de estudos desta Comissão quando do trâmite do Projeto de

Lei nº 1.069/2007, na legislatura anterior.

Como não houve mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma

nova  interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento

expressado  anteriormente  e  a  reproduzir  a  argumentação  jurídica  apresentada

naquela oportunidade: “A Constituição da República assegura à União, aos Estados,

ao Distrito Federal e aos Municípios a prerrogativa de instituir taxas, em razão do
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exercício  do  poder  de  polícia  ou  da  utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços

públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao  contribuinte  ou  postos  a  sua

disposição. Ao que parece, nos dias atuais, não existe mais controvérsia quanto à

especificidade  e  divisibilidade  dos  serviços  relativos  à  segurança  pública  no  que

tange à extinção de incêndios, conforme instituído na norma em comento e verificado

nos inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. Relativamente à norma que se

pretende revogar,  o Tribunal  de Justiça do Estado julgou improcedente a Ação nº

1.0000.04.404860-1/000,  proposta  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  e  pelo  Partido

Comunista  do  Brasil,  o  que  reconhece  a  licitude  da  cobrança  e  retira  da  norma

qualquer  pecha de inconstitucionalidade,  conforme mencionado  na justificação  do

projeto.  Essas  questões,  entretanto,  não  subtraem  a  prerrogativa  desta  Casa

Legislativa  para  editar  normas  que versem  sobre  matérias  de  natureza  tributária,

conforme ocorre no caso em análise. Pode-se afirmar, também, que não existe, no

caso,  vedação a que se instaure  o processo legislativo  por  iniciativa  parlamentar.

Ocorre, entretanto, que a implementação das medidas propostas resulta em perda de

receita para o erário e deveria, portanto, estar em consonância com as exigências da

Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, que dispõe acerca da matéria: “Art. 14 – A

concessão  ou  ampliação de incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual

decorra renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deva iniciar  sua vigência  e nos dois

seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma

das seguintes condições: I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de

que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de

diretrizes orçamentárias. II – estar acompanhada de medidas de compensação, no

período mencionado  no  ‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo

ou contribuição. § 1º – A renúncia compreende anistia,  remissão, subsídio, crédito

presumido,  concessão de isenção em caráter  não geral,  alteração de alíquota ou

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos  ou

condições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. Assim,
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em que pese a relevância da proposta em análise, entendemos que não atende aos

pressupostos  instituídos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o  que  impede  sua

tramitação nesta Casa”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 10/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  (voto  contrário)  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 24/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 586/2007, “dispõe sobre o encaminhamento de

relatório  semestral  de  atividades  desenvolvidas  pelos  órgãos  e  entidades

componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do

Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  o  projeto  foi  analisado  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  exarou  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  que

apresentou.

O projeto  vem, agora,  à  esta  Comissão de Administração Pública  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  análise  obriga  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, bem como o Ministério

Público  e  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  a  encaminharem  semestralmente  à

Assembleia Legislativa, no prazo de 90 dias contados a partir  do término de cada

semestre, o relatório das respectivas atividades, desenvolvidas nos períodos de 1º de

janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano.
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Sujeitam-se às disposições do projeto as Secretarias de Estado, a Polícia Militar, os

Tribunais de Justiça e de Alçada, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Corpo

de Bombeiros  Militar  do  Estado,  as  sociedades  de economia mista,  as  empresas

públicas, as autarquias, as fundações e as demais entidades controladas direta ou

indiretamente pelo Estado. O relatório a ser apresentado deverá conter os dados de

identificação do órgão ou da entidade, a síntese das suas competências, o número

total  aproximado  de  agentes  públicos  e  de  agentes  terceirizados,  de  cargos

comissionados e de funções de confiança, a síntese dos programas, projetos e obras

a cargo do órgão ou entidade, entre outras especificações.

A proposição estabelece, ainda, que, com base nos dados do último dia do mês de

cada semestre, as sociedades de economia mista informarão a participação acionária

do  Estado  nas  ações  com  direito  a  voto,  e  as  empresas  públicas  informarão  a

composição do capital social do Estado na entidade e a dos demais sócios.

Reconhecemos a oportunidade e a conveniência das medidas consubstanciadas na

proposição em análise, razão pela qual apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 24/2011 com

as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Ivair  Nogueira,  relator  –  Rogério  Correia  –  Fred

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 94/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, que tem origem

no Projeto de Lei nº 1.889/2001, de autoria do ex-Deputado Sebastião Navarro, altera

dispositivos da Lei nº 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o pagamento pelo Estado

de honorários a advogado que não seja Defensor Público nomeado para defender réu

pobre.

Publicado,  foi  o  projeto  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  análise  tem o  objetivo  de  alterar  a  Lei  nº  13.166,  de  1999,  que

disciplina  a  forma  de  remuneração  de  advogado  dativo  que  presta  serviço

gratuitamente, em razão de haver sido judicialmente nomeado para atender pessoa

carente.

Apesar de a luta desses profissionais ter culminado na edição da citada norma, ela

ainda não foi implementada em razão da não disponibilidade financeira do Estado.

Mesmo com a edição do Decreto nº 42.718, de 2003, que regulamentou a Lei nº

13.166,  de  1999,  os  profissionais  do  Direito  que  se  dedicam  gratuitamente  ao

exercício da advocacia em benefício dos carentes não têm recebido o que lhes é

devido pelo poder público.

Busca-se, então, no projeto em tela, diante da falta de recursos do Estado, uma

forma de custear o trabalho dos advogados dativos, que seria a compensação dos

créditos reconhecidos com as custas processuais  e o Imposto sobre Transmissão

“Causa Mortis” e Doações de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD.

A proposição em estudo está, ainda, em sintonia com a política adotada pelo Poder

Executivo no tocante à cessão de precatório  para pagamento de dívidas junto ao

Fisco Estadual, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 14.699, de 2003. Trata-se de um

procedimento por meio do qual o Estado, mediante cessão de precatório, soluciona

pendências financeiras e,  ao mesmo tempo, quita,  por via indireta, sua dívida. As

medidas previstas no projeto têm igual propósito, qual seja a quitação dos honorários

fixados em juízo para defensor dativo não detentor de cargo de Defensor Público.

Diante  desses  fundamentos,  entendemos  que  as  sugestões  apresentadas  na

proposição  em  análise  devem  ser  acolhidas,  pois  irão  permitir  que  o  Estado

solucione, mediante o instituto da compensação, essa pendência, que se arrasta há

longo  tempo  e  tem  prejudicado  sobremaneira  os  abnegados  advogados  que  se

dedicam à causa pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 94/2011.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Rogério  Correia,  relator  –  Ivair  Nogueira  –  Fred

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 184/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.153/2007, altera o art. 1o da Lei

no 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, opinou por sua aprovação na forma

proposta.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  o  mérito  do  projeto,  consoante

dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende alterar de 10% para 15% a reserva percentual de

cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para

pessoas portadoras de deficiência.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.153/2007, que a ele deu origem, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto.

Como concordamos com o parecer aprovado à época, reproduzimos a argumentação

apresentada na ocasião:

“Cumpre,  de início,  ressaltar  que a atividade do legislador deve se pautar pelos

valores  e  princípios  fundantes  da  ordem  pública  definidos  pela  Constituição  da

República. Nesse aspecto, merece destaque a necessidade de transposição, para os

textos  normativos,  dos  contornos  da  tutela  da  pessoa  humana  delineados  pela

Constituição, fazendo-se, assim, a comunhão entre os princípios constitucionais e as

circunstâncias concretas.

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto de integração do
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cidadão  hipossuficiente  à  vida  social,  decorrendo  diretamente  do  princípio  da

dignidade  da  pessoa  humana,  considerado  um  dos  fundamentos  da  República

Federativa, nos termos do art. 1o, III, da Carta Magna.

É  importante  também  esclarecer  que  a  proposição  em  exame se  encontra  em

consonância com o princípio da igualdade, adotado pela Constituição da República.

De  fato,  os  tratamentos  normativos  diferenciados  são  compatíveis  com  o  Texto

Constitucional, desde que atendam à razoabilidade no que toca ao fim visado.

A propósito do princípio da igualdade, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece:

‘Em verdade, o que se tem de indagar para concluir se uma norma desatende a

igualdade ou se convive bem com ela é o seguinte: se o tratamento diverso outorgado

a uns for ‘justificável’, por existir uma ‘correlação lógica’ entre o ‘fator de discrímen’

tomado  em  conta  e  o  regramento  que  se  lhe  deu,  a  norma  ou  a  conduta  são

compatíveis com o princípio da igualdade, se, pelo contrário, inexistir esta relação de

congruência lógica ou - o que ainda seria mais flagrante - se nem ao menos houvesse

um fator de discrímen identificável, a norma ou a conduta serão incompatíveis com o

princípio  da  igualdade’  (Princípio  da  Isonomia:  Desequiparações  Proibidas  e

Desequiparações Permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81-82).

No caso do projeto em apreço, que objetiva ampliar a reserva percentual de cargos

ou  empregos  públicos  para  pessoas  portadoras  de  deficiência,  não  há  distinção

arbitrária. Com efeito, o legislador estadual, atento à necessidade de resguardar os

interesses das pessoas portadoras de necessidades especiais e de assegurar-lhes a

melhoria  de  sua  condição  individual,  social  e  econômica,  cria  mecanismo

compensatório destinado a ensejar a superação das desvantagens decorrentes das

limitações de ordem pessoal.

Ademais, registre-se que a Constituição da República prevê, em seu art. 37, VIII,

que a lei  reservará percentual  dos cargos  e  empregos  públicos  para  as  pessoas

portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão dessas pessoas.

Neste passo, a Lei no 8.112, de 11/12/90, estabelece, em seu art. 5o, § 2o, que ‘às

pessoas  portadoras  de  deficiência  é  assegurado  o  direito  de  se  inscrever  em

concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com

a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% das
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vagas oferecidas no concurso’.

No que toca à necessidade de alteração do percentual, de acordo com os dados do

Censo  2000,  realizado  pelo  IBGE,  apresentados  pela  Comissão  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoas com Deficiência, aproximadamente, 24,6 milhões de pessoas, ou

14,5%  da  população  brasileira,  apresentaram  algum  tipo  de  deficiência  ou

incapacidade.  Já  em Minas Gerais,  apurou-se que 2,6 milhões de  pessoas  eram

portadoras de pelo menos uma das deficiência enumeradas, o que corresponde a

14,9% da  população  do  Estado,  que  era  de  17,9  milhões  no  mesmo período.  A

população economicamente ativa residente  no  Estado,  com pelo menos  uma das

deficiências  investigadas,  na  faixa  etária  de  18  a  64  anos,  é  de  1,7  milhões  de

pessoas,  o  que corresponde a  16,8% da população economicamente ativa  dessa

faixa etária, que era de 10,6 milhões.

Diante de tais informações, entendemos que o aumento do percentual nesse caso é

justificável, por adequar a reserva em questão ao número de pessoas portadoras de

deficiência no Estado”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1o turno, do Projeto de Lei no

184/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Rogério  Correia,  relator  –  Fred  Costa  –  Ivair

Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, “dispõe sobre

a  instalação  de  medição  individualizada  do  consumo  de  energia  elétrica  nas

edificações prediais”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1. Vem agora a

matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição sob comento objetiva assegurar ao consumidor de energia elétrica

classificado como residencial, comercial ou de uso misto a medição individualizada do

consumo.

Consoante o autor  do  projeto,  a medida  viria  proporcionar  a cada condômino a

perspectiva do pagamento individualizado da energia efetivamente consumida.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a proposição em

apreço  tem  como  parâmetro  a  medição  individualizada  do  consumo  de  água,

conforme assegurado por meio da Lei nº 17.506, de 2008.

Essa Comissão afirmou,  ainda,  que o Estado possui competência concorrente à

União  para  legislar  sobre  produção  e  consumo  e,  particularmente,  sobre

responsabilidade por dano ao consumidor, consoante o que estatui o art. 24 da Carta

Constitucional Federal.

A  Lei  nº  8078,  de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  estabelece como princípio básico das relações de consumo a defesa

dos  interesses  econômicos  dos  consumidores,  protegendo  seus  direitos  básicos,

prevendo,  ainda,  a  possibilidade  de  ação  governamental  com  a  finalidade  de  se

criarem as medidas necessárias à consecução dos objetivos pretendidos.

Podemos dizer que se encontra nessa prerrogativa a possibilidade de legislar sobre

o assunto, como acontece na hipótese em apreço.

Entendemos  que  a  emenda  apresentada  pela  Comissão  anterior  não  procede,

porquanto  a  medida  contida  no  projeto  em  pauta  –  que  é  a  individualização  da

energia elétrica – não demanda longo tempo de adaptação por parte das edificações

residenciais  e  comerciais,  pois  o  processo é relativamente  simples e  não implica

grandes modificações nos prédios. O medidor de energia é um instrumento pequeno

que pode ser facilmente colocado no quadro de medição dos edifícios.

Acreditamos que a proposta contida na proposição em análise viria corrigir injustiça

na cobrança pelo uso de energia elétrica em unidades habitacionais e comerciais. A

medição  única  de  apartamentos  e  lojas  não  é  justa  nem  equilibrada  para  o

consumidor, por se fazer o rateio entre eles do consumo registrado no medidor predial

central.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 325/2011, no 1º

turno, e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Liza  Prado  -  Carlos

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 513/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de resolução em epígrafe

susta os efeitos do dispositivo que menciona da Resolução Conjunta nº 4.073, de 26

de abril de 2010, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros Militar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/12/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 e o art. 195 do

Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de resolução em epígrafe susta os efeitos de dispositivo da Resolução

Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de 2010, do Comando-Geral da Polícia Militar de

Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar.

A referida resolução tem por finalidade normatizar os procedimentos relacionados

às perícias de saúde no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Seu art. 2º trata, essencialmente, de conceitos, para fins de aplicação da norma. No

caso, o projeto de resolução em estudo pretende sustar os efeitos do inciso XXVIII do

art. 2º, que conceitua invalidez como “condição física e/ou mental do periciado que o

impossibilite,  total  e  permanentemente,  de exercer qualquer  trabalho ou atividade,

tanto na vida militar quanto na civil,  e o impeça de prover, por qualquer meio, sua
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própria subsistência”.

Segundo o autor da proposição em estudo, a “Resolução Conjunta nº 4.073, de 26

de abril de 2010, que dispõe sobre perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  exorbita  no  exercício  do  poder  regulamentar

quando conceitua, em seu inciso XXVIII, a invalidez”.

A Constituição da República, no art. 84, inciso IV, atribui ao Presidente da República

a competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da

lei.  Por  outro  lado,  o  seu  art.  49,  inciso  V,  trata  da  competência  exclusiva  do

Congresso  Nacional  para  “sustar  os  atos  normativos  do  Poder  Executivo  que

exorbitem do poder regulamentar”.

No âmbito estadual, de modo simétrico ao modelo instituído pela Carta Maior,  a

Constituição  mineira,  no  art.  90,  inciso  VII,  atribui  ao  Governador  do  Estado  a

competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da

lei.  Já  o  art.  62,  inciso  XXX,  dispõe  que  compete  privativamente  à  Assembleia

Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder

regulamentar.

Os regulamentos são prescrições práticas que têm por fim preparar a execução das

leis,  completando-as nos detalhes, sem, todavia, alterar-lhes o texto ou o objetivo.

São atos administrativos normativos e secundários, que estabelecem normas gerais e

impessoais.

O poder regulamentar enfrenta limitações: não pode exceder os limites da função

executiva, o que significa dizer que não pode fazer as vezes de função legislativa

formal,  modificando  ou  ab-rogando  normas  primárias,  leis  formais.  Não  pode

ultrapassar os lindes da lei que regulamenta, dispondo “ultra” ou “extra legem”.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que: “na pureza do sistema, somente a lei

obriga,  não estando  o  indivíduo adstrito  a  fazer  ou deixar  de  fazer  alguma coisa

senão o que esta determina. Dessa forma, o regulamento seria abusivo se criasse

direitos ou obrigações novas, não estabelecidas em lei, se ampliasse, restringisse ou

modificasse direitos ou obrigações, se ordenasse ou proibisse o que a lei não ordena,

nem proíbe,  se  facultasse ou proibisse  diversamente  do que a lei  estabelece,  se

extinguisse  ou  anulasse  direitos  ou  obrigações”  (“Comentários  à  Constituição



175
____________________________________________________________________________

Brasileira”, v. 2, São Paulo: Ed. Saraiva,1992, p. 154-155. Grifos nossos.).

Na  mesma  linha,  Celso  Ribeiro  Bastos  observa  que:  “destinando-se  os

regulamentos de execução a propiciar ou facilitar a execução das leis,  constituem,

sempre, atos normativos secundários, obrigatoriamente subordinados à lei. Só podem

ser editados ‘secundum legem’. São insuscetíveis de criar obrigações novas, sendo

apenas aptos a desenvolver as existentes na lei” (“Curso de Direito Constitucional”,

São Paulo: Ed. Saraiva, 1992, p. 337.).

Passamos,  então,  a  analisar  o  teor  da  norma da lei,  que,  segundo  o  autor  do

projeto, teria sido desrespeitada pelo ato normativo secundário ora impugnado.

A Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, dispõe, no seu art. 44, o seguinte:

“Art. 44 – O militar da ativa, ao ser reformado, perceberá soldo:

I – Integral:

a) se contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço;

b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  da  Junta  Militar  de  Saúde,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

II  –  proporcional,  à  razão  de  tantas  quotas  de  1/30  (um  trinta  avos)  do  soldo

quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

Parágrafo  único  –  Ao  militar  reformado  em  virtude  de  invalidez  permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar  ou

bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de  ato  por  ele  praticado  no  cumprimento  do  dever  profissional,  é  assegurado  o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou

graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins.".

Vemos, então, que, nos termos da lei, o militar será reformado, percebendo soldo

integral, se foi julgado pela Junta Militar de Saúde incapaz para o desempenho de
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suas atividades em decorrência de: acidente no serviço ou moléstia profissional ou

uma da doenças enumeradas na lei ou qualquer doença que o invalide inteiramente.

Assim,  na  forma  da  letra  da  lei,  no  caso  de  acidente  no  serviço,  moléstia

profissional ou uma das doenças enumeradas na lei, basta a incapacidade para “o

desempenho de suas atividades” para que o militar seja reformado. Entendemos que

as “atividades”  às quais a lei  se refere são as inerentes às  atribuições do militar,

nessa condição.

Por  outro  lado,  nos  termos  da  lei,  o  militar  também  pode  ser  reformado  se

acometido  por  “qualquer  doença que o invalide  inteiramente”.  Nesse caso,  faz-se

necessária a invalidez total, ou seja, aquela que impossibilita inteiramente o militar de

exercer qualquer trabalho ou atividade tanto na vida militar quanto na civil.

Vemos,  então,  que  se  faz  necessário  distinguir  as  situações,  já  que,  nas  três

primeiras, para a reforma do militar, basta que ele fique “incapaz para o desempenho

de suas atividades”. Já na quarta hipótese, no caso de acometimento por “qualquer

doença”,  é  necessária  invalidez  total,  que  impossibilite  inteiramente  o  militar  de

exercer qualquer trabalho ou atividade tanto na vida militar quanto na civil.

A Resolução Conjunta nº  4.073,  de 26 de abril  de 2010, do Comando-Geral  da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  normatiza  os

procedimentos relacionados às perícias de saúde no âmbito da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar. Seu art. 2º trata, essencialmente, de conceitos, para fins

de aplicação da norma.

O art. 2º conceitua incapacidade definitiva e invalidez das seguintes formas:

“Incapacidade  Definitiva:  condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que,  após

esgotados  os  recursos  de  tratamento,  impossibilite-o  definitivamente  de  exercer

qualquer  serviço  de natureza policial  ou  bombeiro-militar  ou atividade inerente  ao

cargo ou função.

Invalidez:  condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que  o  impossibilite,  total  e

permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar

quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência”.

A “incapacidade definitiva” definida pela resolução é a hipótese prevista nos três

primeiros casos da lei, em que a incapacidade determinante da reforma é aquela que
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impossibilita  o militar  de exercer as atividades inerentes às suas atribuições.  São,

pois,  os  casos  de  acidente  no  serviço,  moléstia  profissional  ou  uma da doenças

enumeradas na lei.

Já a “invalidez”  definida pela resolução é a quarta hipótese prevista,  em que o

militar  fica impossibilitado de exercer  qualquer  trabalho ou atividade tanto na vida

militar quanto na civil.

Na  definição  de  invalidez  prevista  na  resolução,  exige-se  que  o  militar  fique:

impossibilitado, total e permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade

tanto na vida militar quanto na civil  e impedido de prover,  por qualquer meio, sua

própria subsistência.

A primeira  exigência  guarda  semelhança  com  a  prevista  na  lei.  Entretanto,  a

segunda não  encontra  respaldo  na  lei.  Afinal,  esta  não  exige  que o  militar  fique

impedido de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência. Por isso, vemos que

essa  parte  final  da  definição  extrapolou  a  exigência  da  lei.  Trata-se,  então,  de

hipótese em que o regulamento criou uma exigência a mais, não prevista na lei.

Vemos, então, que apenas essa parte final da definição de invalidez prevista na

resolução deve ser sustada, pois apenas ela representa uma exorbitância do poder

regulamentar.  Por  isso,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  ao  final  deste  parecer,

fazendo essa retificação.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade do Projeto de Resolução nº 513/2010 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Susta os efeitos de dispositivo da Resolução Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de

2010, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros

Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica sustada a expressão “e o impeça de prover, por qualquer meio, sua

própria subsistência”, constante no art. 2º, inciso XXVIII, da Resolução Conjunta nº

4.073, de 26 de abril de 2010, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e

do Corpo de Bombeiros Militar.
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Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 848/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.845/2009, “dispõe sobre a proteção e defesa

dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 5/3/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.415/2011, do Deputado Gustavo

Valadares, por conter matéria de conteúdo similar.

Preliminarmente, foi o projeto convertido em diligência ao Secretário de Estado de

Fazenda.

Fundamentação

A matéria  constante  do  projeto  em  análise,  relativa  à  proteção  e  defesa  dos

consumidores de combustíveis, já foi objeto de estudo desta Comissão quando da

tramitação do Projeto de Lei nº 3.845/2009. Como não ocorreu alteração de ordem

constitucional  ou  legal  que  propiciasse  um  novo  entendimento  sobre  a  matéria,

acolhemos,  na  íntegra,  o  parecer  exarado  pelo  relator  naquela  oportunidade,

conforme se transcreve a seguir:

“A  proposta  em  análise  pretende  adotar  mecanismos  para  a  proteção  dos

consumidores  de  combustíveis  do  Estado,  estabelecendo  sanções  para  o

responsável  pela  aquisição,  transporte,  estocagem,  distribuição  ou  revenda  de

produto em desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador.

Em que pese a relevante intenção do autor do projeto de proteger os interesses dos

consumidores, a proposta depara com óbices de natureza constitucional, conforme
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avaliou esta Comissão quando da apreciação de projetos de conteúdo similar que

tramitaram nesta Casa. Do Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 2.149/2005,

colhe-se o seguinte excerto, que bem se ajusta à análise da proposta em apreço: ‘De

fato, o setor de combustíveis vem sendo alvo das mais diversas práticas ilegais, como

a adulteração dos produtos e a formação de cartéis para a manipulação dos preços, o

que coloca o consumidor em uma situação de fragilidade. (...)

Primeiramente, vale ressaltar que a Constituição da República, ao dispor sobre a

ordem econômica e financeira, conferiu à União o monopólio da pesquisa e da lavra

das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; da refinação

do  petróleo  nacional  ou  estrangeiro;  da  importação  e  exportação  dos  produtos  e

derivados básicos resultantes de tais atividades; do transporte marítimo do petróleo

bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País,

bem como do transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e

gás natural de qualquer origem. É o que dispõe o ‘caput’ do seu art. 177. Ademais,

estabelece  a  Constituição  Federal  que  a  União  deverá  editar  lei  dispondo,  entre

outras coisas, sobre a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o

território nacional, bem como sobre a estrutura e atribuições do órgão regulador do

monopólio da União. Ao Estado membro é apenas reservada, nos termos do art. 25, §

2º, da Constituição Federal, a exploração do gás canalizado diretamente ou por meio

de concessão, como no caso do gás natural.

No uso de sua competência constitucional, a União editou a Lei nº 9.478, de 6/8/97,

que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio

do petróleo e, em seu art. 7º, institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíves  -  ANP  -,  entidade  integrante  da  administração  federal  indireta

submetida  ao  regime  autárquico  especial,  como  órgão  regulador  da  indústria  do

petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, e vinculada ao Ministério de

Minas e Energia.

Nos termos do art. 8º da referida lei, compete à ANP a regulação, a contratação e a

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás

natural  e  dos  biocombustíveis,  cabendo-lhe,  entre  outras  atribuições,  a

implementação da política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, com
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ênfase  na  garantia  do  suprimento  de  derivados  de  petróleo,  gás  natural  e  seus

derivados e de biocombustíveis em todo o território nacional, bem como a proteção

dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Compete  ainda  à  ANP,  nos  termos  dos  incisos  VII  e  XV  do  art.  8º,  fiscalizar,

diretamente ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as

atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;

aplicar  as  sanções administrativas e pecuniárias  previstas  em lei,  regulamento ou

contrato,  bem  como  regular  e  autorizar  as  atividades  relacionadas  com  o

abastecimento  nacional  de  combustíveis,  fiscalizando-as  diretamente  ou  mediante

convênios  com outros  órgãos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  ou  dos

Municípios.

Dispõe ainda o art.  10 da citada lei,  que,  quando a ANP, no  exercício de suas

atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de infração da

ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente ao Conselho Administrativo de

Defesa Econômica e à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para

que adotem as providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente.

Como se vê, nos termos da legislação federal, a competência para a instituição de

uma política de fiscalização do transporte e da distribuição de produtos integrantes

das atividades da indústria do petróleo, do gás natural e biocombustíveis é da ANP e

poderá também ser exercida em cooperação com os Estados por meio da realização

de convênio com a União.  [A celebração de convênio do Estado com a União]  é

totalmente  desnecessária  (...),  uma  vez  que  tal  atividade  é  de  natureza

eminentemente administrativa, inserida, pois,  no âmbito de competência do Poder

Executivo. A matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a

inconstitucionalidade  do  art.  62,  inciso  XXV,  da  Constituição  mineira,  que

condicionava a realização de convênio à edição de lei  autorizativa (Adin nº 165)’”.

Não vemos, portanto, possibilidade de o projeto tramitar nesta Casa Legislativa.

Argumentos de conteúdo similar podem ser colhidos na nota técnica enviada a esta

Casa pela Secretaria de Estado de Fazenda, em resposta à diligência formulada por

esta Comissão à referida Pasta.

Os  argumentos  mencionados  também  são  válidos  para  o  Projeto  de  Lei  nº



181
____________________________________________________________________________

1.415/2011, anexado ao projeto de lei em tela.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 848/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.339/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Duarte Bechir, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.871/2009, “dispõe sobre a proibição do uso

da expressão ‘foto ou imagem meramente ilustrativa’ nos veículos de comunicação

quando a imagem não for condizente com o produto”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em tela pretende dar  relevo à transparência,  considerada um dos

princípios norteadores das relações de consumo, mediante a imposição de regras a

serem seguidas quando da veiculação de material  publicitário  de fornecedores de

produtos ou serviços.

Segundo a proposta em análise, torna-se proibida a utilização da expressão “foto ou

imagem meramente ilustrativa”,  o que, por si  só, traz a ideia da incompatibilidade

existente entre o produto ou serviço anunciado e aquele efetivamente disponibilizado

para o consumidor. Trata-se de uma situação que tem ocorrido com frequência no

mercado e que estaria sendo corrigida pela proposta em questão.

A Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor  ,  disciplina,  em  seu  art.  30  e  seguintes,  a  oferta  dos  produtos  ou

serviços,  deixando  claro  que  o  princípio  da  transparência  deve  orientar  toda  e
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qualquer relação de consumo.

Nota-se que a proposta em análise suplementa o referido código no que tange ao

direito do consumidor à informação clara, precisa, ostensiva sobre os produtos ou

serviços disponibilizados no mercado, estando, pois, em estrita consonância com a

competência desta Assembleia Legislativa de legislar concorrentemente com a União

sobre a matéria, conforme previsão constante do art. 24, V e VIII, da Constituição da

República.

Entretanto, entendemos ser necessária a formulação da Emenda nº 1, alterando a

redação  do  art.  3º  do  projeto,  com  o  objetivo  de  uniformizar  a  penalização  dos

agentes infratores, o que facilita, sobretudo, o trabalho de fiscalização dos Procons.

A Emenda  nº  2,  por  sua  vez,  suprime  o  art.  4º  do  projeto,  uma  vez  que  é

desnecessária  a  regulamentação da  matéria,  que,  a  propósito,  já  se  encontra  na

órbita de competência do Chefe do Poder Executivo, independentemente de inclusão

de dispositivo desta natureza no texto da proposição.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.339/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

EMENDA Nº2

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - André Quintão

- Luiz Henrique - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.382/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  4.923/2010,  “declara patrimônio  cultural  do
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Estado o queijo artesanal do planalto de Poços de Caldas e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 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.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Não

obstante, ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de

natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

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

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 dos

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,
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cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, 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 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

preservação do patrimônio cultural do Estado. Por força do Decreto nº 44.780, de

2008, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - Iepha-MG - presta ao

Conep  apoio  técnico,  científico  e  operacional  para  a  formulação  e  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.

Como se vê,  a identificação,  o inventário  e o registro de bem imaterial  no livro

respectivo  constituem  atividades  de  natureza  administrativa,  de  competência  de

órgãos  específicos  do  Poder  Executivo.  A  legislação,  em  decorrência  de  suas

características de generalidade e abstração, previu as hipóteses genéricas nas quais

caberá  o  exercício  do  ato  administrativo  pelo  Poder  Executivo.  Assim,  não  resta
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dúvida  de  que  a  administração  pública  realizará,  mediante  ato  administrativo,  a

identificação, o levantamento e o registro dos bens que julgar inseridos nos critérios

genericamente previstos na norma e identificados nos estudos técnicos.

Destacamos  que,  no  âmbito  federal,  a  instituição  formal  do  registro  de  bens

culturais implicou a definição de uma base conceitual e uma metodologia próprias,

mediante criação, testes e aprimoramento de modelos de formulários e bancos de

dados  suficientes  para  a  identificação,  caracterização,  documentação  e,

consequentemente, mais conhecimento sobre o bem, com vistas à sua preservação.

Com fundamento nesse processo minucioso de análise, que demanda um período de

estudos não inferior a 18 meses, segundo recomendação do Instituto do Patrimônio

Histórico  e  Artístico Nacional  –  Iphan –,  diversos bens culturais  estão  registrados

como patrimônio cultural brasileiro.

Em Minas Gerais, de acordo com o Iepha, inventariar e registrar um bem cultural

significa  produzir  conhecimento  acerca  desse  bem  e  documentá-lo,  o  que  exige

pesquisas  interdisciplinares  e  profissionais  especializados,  além  dos  recursos

técnicos e informacionais adequados, com metodologia apropriada.

Vale ressaltar, assim, conforme preceitua Sônia Rabello de Castro, que os estudos

técnicos,  além  de  subsidiar  as  ações  de  proteção  ao  bem  cultural,  servem  para

verificar o motivo do ato administrativo. Por isso, “não é, portanto, de admitir-se que o

ato administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem” (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991.).

A questão que ora se coloca é a indagação sobre a possibilidade de se concretizar

a determinação do valor cultural de um bem cultural por meio de ato legislativo.

Cabe destacar que a lei, como norma geral e abstrata, imposta pelo Estado a todos

os cidadãos indistintamente, pode, em princípio, receber os mais variados conteúdos,

devendo  possuir  um  fundamento  convincente  para  sua  edição.  Não  se  mostra

razoável  a  edição  de  uma lei  para  atender  uma  demanda  específica,  sobretudo

quando seu fundamento necessita de estudos técnicos.

Ademais,  o  caso  em  tela  trata  de  ato  legislativo  dirigido  a  um  bem  certo  e

determinado. Ao se admitir  a não abstração da norma jurídica emanada do Poder
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Legislativo,  estar-se-ia  admitindo  o  exercício  da  função  executiva  pelo  Poder

Legislativo,  já  que  este  poderia  não  só  prever  o  direito  em  tese,  como  também

estabelecer e concretizar a sua aplicação, caso a caso.

Entretanto,  nenhum  Poder  pode  ser  considerado  superior  a  outro.  Daí  a

necessidade de que o Poder Legislativo edite leis com o caráter de leis, e não de atos

de  concretização  da  vontade  executiva  do  Estado.  Afinal,  conforme  parecer  de

Joaquim Torres Araújo reproduzido na citada obra de Sônia Rabelo de Castro, “a

doutrina  explicita  que  a  função  legislativa  consiste  na  edição  de  lei,  no  sentido

material  do  termo,  que  se  qualifica  pelos  elementos  da  generalidade,  da

coercibilidade e da impessoalidade. A função executiva consiste na prática de atos de

concretização da lei abstrata, geral, impessoal, atos subjetivos, ditos administrativos”.

Por esse motivo, a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro

respectivo ou, mesmo, o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do

Poder Executivo.

Dessa forma, concluímos que a medida em questão, além de invadir a seara do

Poder Executivo, conforme acima argumentado, não tem o condão de inscrever o

bem  nos  livros  de  que  trata  o  Decreto  Estadual  nº  42.505,  de  2002  e,  por

conseguinte, de promover a efetiva proteção do bem.

Por fim, esclarecemos que, em resposta a diligência aprovada por esta Comissão, o

Iepha-MG declarou que os elementos apresentados e colhidos não caracterizam o

modo de fazer do citado queijo como um bem cultural que necessite de um processo

de registro na esfera estadual.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.382/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.436/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 1.436/2011, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 832/2007, “torna obrigatória a vacinação contra

meningite bacteriana em crianças de 6 meses a 1 ano de idade no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposta idêntica à do projeto em tela tramitou nesta Casa na

legislatura passada, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer  sobre  a  matéria.  Como  não  houve  alterações  no  sistema  jurídico-

constitucional que acarretassem mudança no entendimento consignado no referido

parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

O projeto em exame objetiva tornar obrigatória, no Estado, a vacinação gratuita de

crianças  com idade entre  6  meses  e  1  ano  contra  a  meningite  meningocócica  e

pneumocócica.

Conforme a justificação que acompanha a proposição, trata-se de doença causada

por vírus ou bactérias, capaz de levar à morte ou deixar graves sequelas, podendo

acarretar ao doente até mesmo uma vida vegetativa.

Ainda nos termos da justificação, as crianças de 6 meses a 1 ano são as mais

vulneráveis ao agente etiológico, por não apresentarem anticorpos já desenvolvidos

contra a doença.

A despeito dos louváveis objetivos que inspiram o projeto, este, analisado sob a

ótica jurídico-constitucional, esbarra em óbices intransponíveis, conforme se vê pelas

considerações a seguir expostas.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, “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”.
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Por  sua vez,  o art.  198 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde

devem integrar  o chamado Sistema Único  de Saúde – SUS –,  o  qual  tem como

diretrizes básicas a descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo

dos serviços assistenciais; e a participação da comunidade.

Com  o  propósito  de  conferir  densidade  normativa  às  mencionadas  disposições

constitucionais, foi editada a Lei federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o

funcionamento  dos  serviços  correspondentes,  incluindo  o  SUS.  Consoante  tal

diploma normativo, o SUS é definido como “o conjunto de ações e serviços de saúde,

prestados  por  órgãos  e  instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais,  da

Administração  direta  e  indireta  e  das  fundações  mantidas  pelo  Poder  Público,

incluídas  as  instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais  de  controle  de

qualidade”.

Portanto,  de  acordo  com a  Constituição,  as  políticas  públicas  de  saúde devem

pautar-se  pela  descentralização  e  pelo  planejamento,  franqueando-se  a  ampla

participação  das  entidades  federativas.  Com  tal  propósito,  foi  criada  a  Comissão

Intergestores Tripartite, constituída paritariamente por representantes do Ministério da

Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de

Secretários Municipais de Saúde. Trata-se, pois, de uma instância colegiada à qual

incumbem a negociação e a articulação de políticas públicas voltadas para a saúde

entre os gestores das três esferas governamentais.

Desse  modo,  a  proposição  em  exame,  ao  estabelecer  a  obrigatoriedade  da

vacinação  contra  a  meningite  bacteriana  em  crianças,  apresenta-se  em

desconformidade com toda a sistemática exposta, uma vez que qualquer ação estatal

voltada para a proteção da saúde, aí incluídas ações preventivas, como a vacinação,

deve passar pelo crivo da Comissão Intergestores Tripartite, à qual incumbe, de forma

planejada,  a  definição  das  políticas  públicas  de  saúde  em  todos  os  níveis  da

Federação.

Ademais, é preciso dizer que a medida legislativa que se pretende instituir reveste-

se, na verdade, de natureza eminentemente administrativa. Com efeito, programas de



189
____________________________________________________________________________

vacinação contra doenças constituem ações administrativas cuja implementação deve

estar  vinculada à  avaliação,  pelo Executivo,  de sua conveniência,  oportunidade e

necessidade.  Assim,  afigura-se  totalmente  inadequado  repassar  para  o  legislador,

que  opera  no  plano  da  abstração  e  generalidade,  decisões  vinculadas  a

necessidades de caráter mais concreto, as quais, muitas vezes, não podem ficar à

mercê das  delongas  próprias  de  um  processo legislativo.  Tal  é  o  que  ocorre  em

relação a campanhas públicas de vacinação, ações de caráter preventivo que devem

ser  deflagradas  para  fazer  face  a  situações  concretas  que  demandam  uma

intervenção dessa natureza.

O exemplo recente de Sete Lagoas ilustra bem tudo quanto foi dito. Verificou-se,

nesse Município, a ocorrência de três casos de meningite. Com o propósito de evitar

a disseminação da doença, técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, auxiliados

por  técnicos  da  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  do  Ministério  da  Saúde,

recomendaram a vacinação contra a bactéria causadora da moléstia. Assim, dentro

de um contexto de programação pactuada e integrada das ações públicas, houve

uma conjugação de esforços do Ministério  da Saúde, da Secretaria de Estado de

Saúde e da Secretaria  Municipal de Saúde de Sete Lagoas para a superação do

problema.  Frise-se  que  não  se  detectou  a  circulação  da  bactéria  em  outros

Municípios. Não faria sentido, pois,  destinar recursos do orçamento público, que é

limitado, para a vacinação nessas outras localidades, como ocorreria, por exemplo,

diante  de uma norma legal  nos termos  do projeto  em exame, o  que evidencia a

inadequação  da  via  legislativa  para  o  tratamento  da  matéria.  Para  além  da

inadequação, trata-se de indevida ingerência do Legislativo em domínio institucional

do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, pedra angular de

nosso sistema jurídico-constitucional.

Ressalte-se ainda que o projeto em apreço foi baixado em diligência à Secretaria de

Estado  de  Saúde,  a  qual,  por  meio  de  ofício  da  Subsecretaria  de  Vigilância  e

Proteção à Saúde, esclareceu que, no dia 20/11/2009, foi lançada, em Minas Gerais,

a introdução da vacina Meningite C Conjugada, para todas as crianças menores de 2

anos de idade, numa ação pioneira no Brasil.

Segundo  a  Secretaria  de  Saúde,  em  março de  2010,  o  Programa Nacional  de
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Imunização  do  Ministério  da  Saúde  implantou  a  vacina  nos  demais  Estados

brasileiros, de forma gradativa em todos eles.

Assim, o Calendário Nacional de Vacinação, Portaria MS nº 3318, de 28/10/2010, já

contempla as duas vacinas para as crianças menores de dois anos de idade.

Portanto, a medida preconizada pelo projeto já está implantada em Minas Gerais

desde novembro de 2009 e em todo o Brasil desde março de 2010.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.436/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis (voto contrário) - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.501/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 14/6/2011, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  para  que  se

manifestasse sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  1.501/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Machado o imóvel com área de 17.800m2, situado nesse Município, e

registrado sob o no 5.267, a fls. 16 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Machado.
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O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República 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  autor  da  proposição  esclarece  que  a  área  a  ser  doada  será

utilizada para o desenvolvimento de atividades de esporte e lazer, em benefício da

população local.

Cabe destacar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 600/2011, posicionou-se

favoravelmente à alienação pretendida, tendo em vista que a doação irá proporcionar

aos machadenses e à região oportunidades na área de esporte e lazer; e a Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude, órgão que detém o vínculo do imóvel, não

tem planos para sua utilização. Ademais, sugeriu a alteração dos dados cadastrais do

imóvel, que devem ser os constantes de seu registro, e a inclusão, no projeto, das

cláusulas de destinação e reversão do imóvel.

Diante dessas considerações, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o

Substitutivo nº 1, com o objetivo de identificar corretamente o imóvel e de incluir no

projeto as cláusulas de destinação e reversão.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.501/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  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 Machado imóvel

com área de 17.800m² (dezessete mil e oitocentos metros quadrados), situado nesse

Município, registrado sob o nº 6.525, a fls. 27 do Livro 3-J, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

desenvolvimento de atividades de esporte e lazer.
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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.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.949/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 1.949/2011 “altera o §47

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 16/8/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se

manifestasse sobre a medida contida na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição sob exame tem como escopo autorizar o Poder Executivo, na forma,

nas condições e nos prazos previstos em regulamento, a reduzir para até 7% (sete

por cento) a carga tributária incidente sobre as operações de importação, do exterior,

de  aparelhos,  máquinas,  equipamentos  médico-hospitalares,  técnico-científicos  e

laboratoriais,  sem  similar  nacional,  realizadas  diretamente  por  pessoa  física,

hospitais,  clínicas,  laboratórios,  bancos  de  sangue  e  demais  estabelecimentos

congêneres, desde que destinados a uso próprio ou a integração no ativo fixo.
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Assim, pode-se observar que a proposta amplia o benefício atualmente concedido,

uma  vez  que  acrescenta  as  pessoas  físicas,  laboratórios,  bancos  de  sangue  e

estabelecimentos congêneres como possíveis beneficiários do incentivo fiscal. Além

disso, o benefício, que se restringe a máquinas, aparelhos e equipamentos médicos-

hospitalares, passa a alcançar equipamentos técnico-científicos e laboratoriais.

Além disso, a proposição suprime a exigência de comprovação, mediante laudo, da

ausência de similar nacional, no entanto, exige que os produtos sejam destinados a

uso próprio ou a integração no ativo fixo.

Passamos  à  análise  da  proposição.  Não  obstante  a  relevância  da  iniciativa,  a

edição de lei, nos moldes propostos, encontra óbices de natureza constitucional.

Consoante o disposto no § 6º do art. 150 da Constituição da República, qualquer

subsídio,  isenção,  redução  de  base  de cálculo,  concessão  de  crédito  presumido,

anistia  ou  remissão,  relativos  a  impostos,  taxas  ou  contribuições,  só  poderá  ser

concedido  mediante  lei  específica,  federal,  estadual  ou  municipal  que  regule

exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas, ou o correspondente tributo ou

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”.

Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido

formal  para  a  concessão  de  benefícios  fiscais,  ou  seja,  o  tratamento  da  referida

matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso

quer dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa

que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder exonerações fiscais, sob pena

de transgressão do princípio da separação dos Poderes.

Ressalte-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte

de direito que não a lei em tema de exonerações fiscais, é o adotado pelo Supremo

Tribunal Federal. Confira-se:

“(…)  Matéria  tributária  e  delegação  legislativa:  a  outorga  de  qualquer  subsídio,

isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia

ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica,

sendo vedado ao Poder  Legislativo conferir  ao Chefe do Executivo a prerrogativa

extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena

de  ofensa ao  postulado  nuclear  da  separação de  poderes  e  de  transgressão  ao
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princípio  da  reserva  constitucional  de  competência  legislativa.  Precedente:  Adin

1.296-PE, Rel. Min. Celso de Mello.” (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de

8/9/1995)

Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de

matéria  tributária,  é  complementada  pela  regra  posta  no  art.  97,  II,  do  Código

Tributário  Nacional,  segundo  o  qual  somente  lei  pode  estabelecer,  dentre  outras

matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento

de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva

legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e

constitucional, tendo em vista que veicula, sob a forma de autorização, inadmissível

delegação legislativa.

Cumpre  ressaltar  que,  ainda  que  não  se  revestisse  de  natureza  meramente

autorizativa,  o  projeto  conteria  vícios  que  impediriam  sua  tramitação nesta  Casa.

Senão, vejamos.

A parte final do § 6º do art. 150 da Constituição da República, citado anteriormente -

“sem prejuízo do disposto no art. 155, §2º, XII, ‘g’ ” –, diz respeito, especificamente, à

concessão  de  benefícios  fiscais  relativos  ao  ICMS.  O art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da

Constituição da República estabelece que cabe a lei complementar regular a forma

como,  mediante  deliberação  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  benefícios  fiscais

relacionados  ao  ICMS  serão  concedidos.  Na  falta  da  lei  complementar  referida,

segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias  da Carta Federal,  prevalece a norma constante na Lei  Complementar

Federal  nº  24,  de  1975,  segundo  a  qual  todo benefício  fiscal  referente  ao  ICMS

depende, sempre, de prévia aprovação em convênio a ser celebrado pelos Estados e

pelo  Distrito  Federal.  Essa  deliberação  conjunta  se  dá  no  âmbito  do  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz. Tendo em vista a inexistência de convênio

nesse sentido, fica inviabilizada a adoção da medida cogitada no projeto em análise.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal  -,  determina  que  a  proposta  de  concessão  ou  ampliação  de  incentivo  ou

benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja
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acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente

deverá demonstrar  que a renúncia foi  considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se

verifica no caso em análise.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.949/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos  Henrique  -

Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.291/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.291/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Tiago o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.291/2011 de conceder a necessária autorização para que

o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Município  de  São  Tiago  imóvel  com  área  de

2.400m²,  situado  na  Av.  Governador  Magalhães  Pinto,  nº  496,  Centro,  nesse

Município.
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Para atender ao interesse público, que deve nortear as decisões da administração

pública, o projeto estabelece que o imóvel será destinado a abrigar instalações da

Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Farmácia de Minas, possibilitando uma

melhoria dos serviços municipais de saúde e, em consequência, beneficiando todos

os munícipes.

Ademais, a proposição prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no

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

tiver sido dada essa destinação.

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 somente

poderá ser realizada se houver a autorização do Legislativo.

Após a análise do projeto de lei em tela, conclui-se que ele atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o texto do parágrafo único do art.

1º à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.291/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame tem por finalidade

autorizar o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  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  2.292/2011 tem por  escopo autorizar  o  Poder  Executivo  a

alienar uma loja comercial do Edifício Monte Parnaso, situado na Rua Andaluzita, nº

45, Bairro Anchieta; dez lojas no Edifício Inconfidentes, situado na Rua Inconfidentes,

nº 1.001, no terreno formado pelos lotes nºs 17-A, 18-A, 19 e 20 da quadra 5 da 5ª

seção urbana; e 26 salas e 20 vagas de garagem no Edifício Ponto Sul, no terreno

formado  pelos  lotes  43,  48-A e  parte  do  lote  46  da  quadra  101  da  2ª  seção

suburbana,  situado  na Avenida  Nossa  Senhora  do  Carmo,  nº  1.890,  Bairro  Sion,

registradas no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

A proposição determina, no parágrafo único do art. 1º, que os recursos provenientes

da  alienação  serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e  classificados  como

Receita de Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº

101, de 4/5/2000. E, no art. 2°, estabelece que a v enda será precedida de avaliação e

licitação, na modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de corrigir o número de registro de uma das vagas

de garagem a ser alienada e de adequar o texto à técnica legislativa.

É importante observar que todos os imóveis constantes da proposição em análise

foram recebidos em dação em pagamento pelo Banco de Crédito Real  de Minas

Gerais como parte da quitação de dívidas e, posteriormente, vendidos ao Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais, que os repassou ao Estado.

Atualmente,  não  possuem  afetação  pública,  uma  vez  que  a  administração  do

Estado foi transferida para a Cidade Administrativa. Como esses imóveis não serão

novamente  ocupados  pelo poder  público,  estudos  técnicos  apontaram  como mais

adequado alienar esses bens e aplicar os recursos arrecadados em investimentos do
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governo para melhor atender ao interesse público.

Também em defesa do interesse coletivo, há a previsão de que a alienação será

precedida de avaliação e licitação, a cargo de comissão a ser designada pela Seplag,

uma  vez  que  ficam  asseguradas  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administração pública e a observância do princípio da isonomia.

Cabe destacar que integram o processo relatórios de avaliação técnica, que são

parte  de  estudos  econômico-financeiros  desenvolvidos  pela  empresa  Price

Waterhouse para a Seplag em 2010. Empregando o método comparativo, em que

foram efetuadas investigações de valores de terrenos à venda em áreas próximas e

comparáveis com as áreas do Estado, chegou-se à conclusão de que, no mercado

imobiliário,  a loja do Edifício Monte Parnaso tem o valor de R$1.650.000,00. Com

relação  ao  conjunto  de  lojas  do  Edifício  Inconfidentes,  a  avaliação  foi  de

R$2.000.000,00,  porém para oito  unidades,  o que nos leva a deduzir  que o valor

correto para dez unidades é de R$2.500.000,00. Já para as 26 salas e 20 vagas de

garagem  do  Edifício  Ponto  Sul,  avaliadas  em  bloco,  foi  encontrado  o  valor  de

R$6.020.000,00

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  prévia  autorização  legislativa  para  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente (§ 2º do art. 105), assim

como para a inclusão do produto da alienação na receita da entidade (§ 2º do art. 7º).

É oportuno destacar, ainda, que não é livre o uso do numerário auferido com a

alienação  de  bens  públicos.  Com  efeito,  diversamente  do  que  ocorria  antes  do

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal no 101, de

2000  –,  esse  numerário  não  pode  ser  utilizado  no  financiamento  de  despesas

correntes,  salvo  se  destinado  por  lei  aos  regimes  de  previdência  social,  geral  e

próprio dos servidores públicos (art.  44).  Com base nisso, é de se concluir  que o

dinheiro  obtido  com  a  alienação  de  bens  deve  servir,  a  rigor,  para  realizar

investimentos, inversões financeiras ou amortizar dívida, isto é, deve ser despendido

em gasto de capital.

Essa imposição legal está claramente atendida no parágrafo único do art.  1º do
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projeto, que determina que os recursos obtidos com as vendas serão creditados na

conta Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital.

Assim sendo, a matéria em exame atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio 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 nº 2.292/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.353/2011

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 João del-Rei o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  e  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.353/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São João del-Rei o imóvel constituído de um terreno com área

de 3.917,83m², situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para a instalação da Câmara Municipal.

O art. 2º da proposição prevê a reversão 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 a destinação prevista; o art.  3º estabelece igual  prazo para que o
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Município proceda ao registro do bem, caso contrário a autorização fica sem efeito.

Por fim, o art. 4º determina que o donatário encaminhe à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a efetivação do destino previsto

para o imóvel.

É importante salientar 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.

Ressalte-se que 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 implica repercussão na Lei Orçamentária.

Por  fim,  cabe  esclarecer  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar os dados cadastrais do imóvel a

ser doado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.353/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.395/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/9/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.395/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de

Pouso Alegre imóvel com área de 3.436,15m², a ser desmembrada de uma área

total  de  21.776,00m²,  situada  na  Rua  República  da  Venezuela,  nº  344,  nesse

Município,  e  registrada sob o  nº  36.671,  a  fls.  94  do  Livro  3-AD,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Pouso Alegre.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República 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 prevê que o referido bem

será destinado à construção de uma unidade de educação infantil de tempo integral

nos  moldes  do  Programa  ProInfância,  do  governo  federal,  o  que  irá  beneficiar,

especialmente, a população infantil e seus familiares.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece 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  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Superintendência Regional de Educação de Pouso Alegre, por

meio do Parecer nº 3/2010, manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida,

uma vez que a área não está sendo aproveitada pela Escola Estadual Presidente

Arthur da Costa e Silva e que há demanda infantil nos bairros circunvizinhos.

Ademais, o Prefeito Municipal de Pouso Alegre, por meio do Ofício nº 538/2011,

declarou que a doação é condição imprescindível para a construção de escola infantil

que atenderá 240 crianças até cinco anos.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer,  a Emenda no 1, que tem o objetivo de incluir  em seu texto o

memorial descritivo que identifica corretamente a área a ser doada.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.395/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, no art. 1º, após a expressão “(vinte e um mil setecentos e setenta e

seis metros quadrados)”, a expressão “conforme descrito no Anexo desta lei” e ao

projeto o seguinte anexo:

“Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo de frente para a Rua Yeda

Maria  Machado,  onde terá  seu  acesso  pelo  imóvel  municipal,  no  ponto  P1,  com

azimute-magnético de 84º11'50” SL, segue em muro sinuoso de 53,20m (cinquenta e

três vírgula vinte metros), confrontando com imóvel municipal e com quem de direito

até o ponto P2, com azimute-magnético de 155º5'19” SL,  segue em linha reta de

70,20m (setenta vírgula vinte metros)  até o ponto P3,  com azimute-magnético  de

245º5'52”SO, segue em linha reta de 44,55m (quarenta e quatro vírgula cinquenta e

cinco metros), confrontando, do P2 ao P4, com a Escola Estadual Presidente Arthur

da Costa e Silva. Do ponto P4, com azimute-magnético de 346º3'36” N, segue em

muro sinuoso de 92,60m (noventa e dois vírgula sessenta metros), confrontando com

o Ministério do Exército 14º G.A.C. até o ponto inicial P1, onde se deu o início deste

levantamento, perfazendo uma área de 3.436,15m² (três mil quatrocentos e trinta e

seis vírgula quinze metros quadrados).

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.933/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.933/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais,  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,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.933/2011

Declara de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/10/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Waldir Borges,

ex-servidor desta Casa, ocorrido em 1º/10/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Pe. Geraldo Magela

Teixeira, Reitor do Centro Universitário UNA, ex-Reitor e ex-professor da PUC Minas,

ocorrido em 29/9/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  notificando  o  falecimento  da  Sra.  Efigênia

Miranda Schettino, ocorrido em 4/10/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Neider Moreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Registro  de  presença  -  Questão  de  ordem  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.537  a  2.543/2011  -

Requerimentos nºs 1.636 a 1.672/2011 - Requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (5), de Defesa do Consumidor (2), de Segurança Pública (3), de Assuntos

Municipais  (4),  de  Segurança Pública  e  de Transporte (2),  de  Meio  Ambiente,  de

Saúde e de Defesa do Consumidor e de Educação, da Deputada Luzia Ferreira e

outros e Ana Maria Resende e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e André Quintão

e outros, Doutor Viana e outros, Duarte Bechir e outros, André Quintão, Duarte Bechir,

Sávio  Souza  Cruz,  Inácio  Franco,  Celinho  do  Sinttrocel,  Rogério  Correia,  Fábio

Cherem,  Anselmo  José  Domingos  e  Sargento  Rodrigues  (4)  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, do Trabalho, de Cultura, de

Turismo, de Defesa do Consumidor, de Administração Pública, de Segurança Pública,

de  Esporte  e  de  Assuntos  Municipais  -  Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:

Discursos  dos  Deputados  Fabiano  Tolentino,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Sargento

Rodrigues e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (4),

Fábio Cherem, Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão e André Quintão e outros,

Doutor Viana e outros e Duarte Bechir e outros e da Deputada Luzia Ferreira e outros;

deferimento  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (4),  de  Defesa  do

Consumidor (2), de Direitos Humanos (5), de Saúde e de Defesa do Consumidor, de

Meio Ambiente, de Segurança Pública e de Transporte (2), de Segurança Pública (3)

e  de  Educação,  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  Deputados  Celinho  do



206
____________________________________________________________________________

Sinttrocel, Anselmo José Domingos, André Quintão, Duarte Bechir, Sávio Souza Cruz

e Inácio Franco; aprovação -  Requerimentos nºs 1.002 e 1.095/2011; aprovação -

Requerimento  nº  1.106/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -

Requerimentos  nºs  1.109  e  1.110/2011;  aprovação  -  Discussão  e  Votação  de

Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Ivan Alves

Soares  para  o  Cargo de Diretor-Geral  do  Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipem-MG;  encerramento  da  discussão,  inexistência  de

quórum  para  votação -  Requerimento  do  Deputado Rogério  Correia;  deferimento;

discurso do  Deputado Paulo Guedes -  Requerimento  do Deputado Tiago Ulisses;

deferimento;  discurso  do  Deputado  Duarte  Bechir  -  Questões  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -  Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

-  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença, em Plenário, do

ex-Deputado e atual Prefeito de Coronel Fabriciano, Chico Simões.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Tive o prazer de

participar, na parte da manhã, na Cidade Administrativa, sob o comando do nosso

Governador Anastasia, de um grande momento relacionado ao projeto Aliança pela

Vida.  Desde o tempo do Governador  Aécio,  o projeto  estava sendo desenhado e

preparado.  Hoje  foi  o  lançamento  oficial  desse  projeto  pelo  nosso  Governador

Anastasia,  objetivando  a  inserção  do  jovem  dentro  da  própria  sociedade.  Esse

projeto, sem dúvida, proporcionará, em todos os Municípios, em todas as regiões, o

resgate de todos os envolvidos com tóxicos, garantindo-lhes a dignidade e a vida.

Estavam lá representados dois Municípios – Juiz de Fora e Teófilo Otôni -, além de

várias  outras  regiões,  que  serão  beneficiadas  com  o  projeto.  Essas  regiões

selecionadas  pela  Secretaria  terão  garantia  do  resgate  de  seus  dependentes

químicos. Em seu discurso,  o Prof.  Anastasia deixou clara a preocupação de seu

governo, da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Saúde, da Sedese, dos

Secretários  presentes,  de  garantir  o  desenvolvimento  dos  programas.  No  Sul  de

Minas, os Municípios de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí foram escolhidos para

também  participarem  efetivamente  desse  programa,  que  garante  a  inserção  e  a

dignidade dos seus jovens, a preservação de suas famílias e o combate às drogas.

Parabenizo o Governador Anastasia, os Secretários e todos aqueles que lutaram e

fizeram desse projeto um exemplo de Minas. Tenho certeza de que, com o cartão pela

vida, buscaremos a dignidade familiar. Esse projeto não se baseia na criminalidade e

na pena imposta pelos tribunais, mas na dignidade da família e da sociedade. É isso
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o que o governo deseja com a inserção desse novo programa social. Muito obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  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 2.537/2011

Dispõe sobre a instalação de material antiderrapante em escadas e rampas nos

locais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  É  obrigatória  a fixação de fita  lixa  ou  f aixa adesiva antiderrapante  em

degraus  de  escadas  e  em  rampas,  nas  áreas  internas  e  externas  dos

estabelecimentos das redes públicas de ensino e de saúde e em locais de prestação

de serviços à população.

§ 1° - Na instalação de fitas ou faixas antiderrapa ntes em escadas, a distância deve

ser,  preferencialmente,  de  3cm  (três  centímetros)  a  4cm  (quatro  centímetros)

contados a partir da aresta do degrau; e, em rampas, 10cm (dez centímetros) a 15cm

(quinze centímetros).

§ 2° - A fita ou faixa antiderrapante de que trata este artigo deve ser de cor diferente

do material empregado no revestimento das escadas e rampas.

§ 3º - O material de que trata este artigo deve atender à exigência de sinalização

eficaz  e  deve  ser  substituído  sempre  que  deixar  de  cumprir  sua  finalidade  por

desgaste, deslocamento parcial ou outras falhas.

Art.  2° -  As despesas decorrentes da aplicação dest a  lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  Esta  proposição  tem  como  objetivo  estabelecer  maior  proteção  e

segurança para os usuários de escadas e rampas, uma vez que o piso de superfície

lisa  contribui  para  a  ocorrência  de  acidentes.  A  situação  se  agrava  quando  as

escadas ou rampas estão molhadas e escorregadias.

A  instalação  de  material  antiderrapante  é  um  recurso  que  diminui

consideravelmente  o  risco  de  quedas,  principalmente  na  circulação  de  crianças,

enfermos e idosos.

Isto posto, considerando ser o tema de grande relevância, espero poder contar com

o apoio de meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.538/2011

Proíbe  a  inserção,  pelas  empresas  de  telefonia  móvel,  durante  as  ligações

efetuadas por clientes, de mensagem de voz com cobrança por conta não paga e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada às empresas de telefonia móvel que operam ou venham a operar

no Estado a inserção, durante as ligações efetuadas por clientes, de mensagem de

voz com cobrança por conta não paga.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará à empresa infratora

multa diária de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

e, em caso de reincidência, do dobro do valor, que será revertido ao Procon.

Parágrafo único - Caberá ao Poder Executivo a definição do órgão incumbido da

fiscalização do fiel cumprimento desta lei, inclusive no que concerne à aplicação da

penalidade prevista no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  massificação  das  formas  de  contato  entre  fornecedores  e

consumidores  proporciona  terreno  propício  ao  abuso  praticado  na  forma  de
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cobranças abusivas ou indevidas. Atento ao problema, o legislador infraconstitucional

preocupou-se em coibir essas práticas, instituindo, no âmbito da Lei nº 8.078, de 1990

(Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  CDC),  uma seção  específica,  intitulada  “Da

Cobrança  de  Dívidas”.  Por  meio  do  art.  42,  esta  lei  contempla  duas  realidades

distintas:  a  cobrança  por  meios  abusivos  ou  vexatórios  e  a  cobrança de  valores

indevidos.

Referimo-nos, nesta propositura, à utilização de meio abusivo para cobrança de

dívida.

Segundo  o  art.  42  da  lei  consumerista,  o  consumidor  não  pode  ser  exposto  a

ridículo  e  nem  ser  submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou  ameaça  na

cobrança de dívida.

Pergunta-se: há ou não constrangimento em mensagem de voz que cobra o cliente,

durante as suas ligações, por conta não paga? Está claro o abuso presente neste

meio de cobrança. A operadora de telefonia celular dispõe de outros meios para ser

compensada diante de eventual atraso no pagamento da conta, tais como multa por

atraso e juros moratórios.

Não  há  justificativa  plausível  para  submeter  o  cliente  a  constrangimento  e

contratempo durante suas ligações telefônicas.

Pode ser classificada como conduta criminosa a utilização da mensagem de voz

cobrando o cliente quando este precisa efetuar uma ligação.

O art. 71 do CDC, bem abrangente, tipifica como crime a utilização de meio abusivo

na cobrança de dívida. Senão, vejamos:

Art.  71  -  Utilizar,  na  cobrança de dívidas,  de ameaça,  coação,  constrangimento

físico ou moral,  afirmações falsas,  incorretas  ou  enganosas ou de qualquer  outro

procedimento que exponha o consumidor,  injustificadamente,  a ridículo ou interfira

com seu trabalho, descanso ou lazer.

Diante do exposto, solicito o fundamental apoio dos nobres pares para a aprovação

desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.539/2011

Determina que, nas peças publicitárias de lançamento imobiliário, conste o nome do

autor do projeto arquitetônico e urbanístico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas peças publicitárias de lançamentos imobiliários no Estado, veiculadas

por órgãos de comunicação, deverá constar o nome do autor do projeto arquitetônico

e urbanístico.

Art. 2º - O empreendedor responsável pela veiculação da publicidade de que trata o

art.  1º  que não cumprir  o que nele está disposto será inicialmente notificado pelo

órgão responsável  pela fiscalização para que faça a devida retificação nas peças

publicitárias em desacordo com esta lei.

Parágrafo único - Em caso de não atendimento da notificação a que se refere o

“caput” será aplicada multa de 500 Ufemgs (quinhentas unidades fiscais do Estado de

Minas Gerais),  cobrada em dobro em caso de reincidência, sujeitando-se ainda o

infrator ao recolhimento do material publicitário.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  proposição  pretende  valorizar  a  arquitetura,  área  de

conhecimento que muito tem colaborado para o desenvolvimento e construção de

nossa sociedade.

Os  arts.  13  e  14  da  Lei  Federal  nº  5.194,  de  1996,  dispõem  que  deve  ser

apresentado de maneira clara o nome do profissional  e  o  respectivo  registro nos

estudos, plantas e projetos submetidos a aprovação da autoridade competente.

Também a Lei Federal nº 6.496, de 1977, trata sobre a questão da anotação de

responsabilidade  técnica  na  prestação  de  serviços  de  engenharia,  arquitetura  e

agronomia.

Dessa  forma,  esta  lei  objetiva  reconhecer  a  capacidade  criativa  do  referido

profissional, devendo ser apresentados nas campanhas publicitárias de lançamentos

imobiliários o nome e o registro no Crea-MG do profissional que criou o projeto.

Em virtude da importância da matéria, conclamo os ilustres pares a aprová-la.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.540/2011

Torna obrigatório o envio aos consumidores de cópia do contrato de adesão por

meio de carta registrada na modalidade de aviso de recebimento - AR.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as operadoras de serviços de telefonia móvel ou fixa, de transmissão

de dados via banda larga e de TV por assinatura obrigadas a enviar aos clientes, no

prazo de quinze dias corridos, cópia do contrato de adesão e de eventuais termos de

aditamento por meio de carta registrada na modalidade de aviso de recebimento - AR.

Art. 2° - Aplicam-se as disposições desta lei aos c ontratos de adesão formalizados

pela internet ou por serviço de “telemarketing”.

Art. 3º - A inobservância das disposições desta lei importará a aplicação, no que

couber, das penalidades do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

Art. 4º - Aos órgãos de defesa do consumidor dos Poderes Executivo e Legislativo,

dentro de suas competências legais,  cabe a adoção das medidas necessárias  ao

cumprimento das disposições desta lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Várias empresas que prestam serviços de telefonia fixa ou móvel, de

internet banda larga ou de TV por assinatura deixam de enviar aos clientes cópia do

contrato de adesão relativo aos serviços pactuados.

A ausência do contrato, que descreve os direitos e obrigações das partes, tem se

tornado um grande obstáculo  no momento  em que os  consumidores cobram das

empresas a execução dos serviços na forma em que foram oferecidos. Tal ausência é

frequente,  haja  vista  que  a  maioria  dos  serviços  são  contratados  por  central  de

“telemarketing” ou pela internet.

O mesmo se aplica em caso de alteração do plano contratado ou de migração;

porque as empresas também não encaminham aos consumidores o respectivo termo
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de aditamento, contendo as mudanças realizadas.

Por outro lado, quando o consumidor demanda contra a empresa prestadora do

serviço  no  Poder  Judiciário,  a  falta  do  instrumento  legal  (contrato)  inviabiliza

sobremaneira a solução da lide, uma vez que não há como comprovar a falha na

prestação do serviço. A ausência de transparência e do instrumento formal, no caso o

contrato, acaba por facilitar a fraude e a má-fé na execução do serviço.

Assim sendo, este projeto tem como objetivo obrigar as empresas a disponibilizar o

instrumento jurídico necessário à defesa dos direitos dos consumidores.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.541/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em

pacientes da rede de saúde privada do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação em

todos  os  pacientes  em  sistema  de  observação,  internação  ou  que  irão  realizar

procedimentos invasivos ambulatoriais e hospitalares na rede privada do Estado de

Minas Gerais.

Art. 2º - A pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua

reutilização  e  garanta fechamento  seguro,  deverá  ser  inviolável  e  intransferível,

resistente  a  água,  não  tóxica  e  hipoalergênica  e  ser  registrada  no  Ministério  da

Saúde.

Art.  3º - A identificação deverá ser impressa diretamente na pulseira, não sendo

permitido o uso de identificação manuscrita.

Art.  4º - Na identificação da pulseira deverão constar minimamente os seguintes

dados: código de barra, nome do paciente, idade, nome do médico responsável.

Art. 5º - A pulseira de identificação deverá conter o nome ou logotipo da instituição

de saúde.

Art. 6º - O código de barra da pulseira de identificação deve permitir a identificação

do paciente, de forma complementar à identificação verbal efetuada pelo profissional,
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por  meio  de  leitor  de  código  de  barra,  o  qual  deve  ser  utilizado  previamente  à

realização de todo e qualquer procedimento invasivo e medicamentoso.

Art. 7º - As instituições de saúde terão o prazo de doze meses para se adequar a

esta lei.

Art. 8º - A fiscalização do cumprimento desta lei é de responsabilidade dos órgãos

competentes.

Art. 9º - Das sanções e penalidades:

I - Visando garantir o amplo direito à defesa, a instituição que não cumprir esta lei

no prazo previsto no art. 6º deverá ser notificada pelo órgão competente e reavaliada

conforme a alínea “b” deste artigo.

II - Após o prazo de trinta dias da emissão da notificação, a instituição de saúde

deverá sofrer nova avaliação e, caso não tenha se adequado à lei, deverá sofrer as

seguintes sanções:

a)  no  caso  de  se  tratar  de  instituição  de  saúde  privada  sem  fins  lucrativos,

filantrópica,  devem  ser  bloqueados,  imediatamente,  os  recursos  estaduais

provenientes de convênios e contratos que tenham como beneficiário o prestador, até

que ele se adapte ao disposto na legislação vigente.

b)  no caso de se tratar  de instituição de saúde privada com fins  lucrativos,  ela

deverá  ficar  inelegível  para  recebimento  de  repasses  financeiros  provenientes  do

Fundo Estadual de Saúde - FES -, permanecendo com pagamentos suspensos até a

regulamentação, e sofrer a sanção de multa, que pode variar de um a dez salários

mínimos  por  paciente  sem  identificação,  dependendo  da  reincidência  no  fato,

podendo ter a suspensão do alvará de funcionamento pela reincidência.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Frequentemente  a  imprensa  noticia  troca  de  pacientes,  inclusive

alguns  com  óbito,  e  mais  comumente  a  troca  de  medicamentos  ou  mesmo  a

ocorrência  de  procedimentos  médicos  equivocados.  Essas  notícias  de  morte  de

pacientes pelo uso indevido de medicamentos trazem à tona, para a opinião pública,

um problema que já vem sendo discutido há algum tempo na maioria dos países.
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A Federação  Nacional dos Farmacêuticos - Fenafar -, no dia 13/7/2010, publicou

estudo com o título “Hospitais erram na administração de medicamentos em 30% dos

casos”, o qual identificou inúmeros problemas, como erro na medicação e horário da

sua administração e erro por problemas administrativos, troca de pacientes, etc.

Não podemos deixar de citar a superlotação das unidades de pronto atendimento e

pronto socorro, onde pacientes permanecem em observação por períodos superiores

aos  recomendados  em  lei,  muitas  vezes  em  leitos  improvisados  e  macas  nos

corredores. Nessas situações, a identificação se torna mais frágil e passível de erros

e equívocos.

O  uso  das  pulseiras  de  identificação  de  forma  sistemática  garantirá  maior

segurança  não  somente  aos  pacientes,  mas  também  aos  profissionais  que  lhes

prestam assistência.

Vale ressaltar que em muitos casos o paciente encontra-se instável e pode sofrer

diversos  agravos,  como  perda  de  consciência  e  até  mesmo  coma,  quadros  que

impossibilitam a identificação de pacientes de forma verbal.

Com  um  custo  baixo  frente  à  importância  do  tema,  a  adoção  de  pulseiras  de

identificação tem se mostrado eficiente na melhora do atendimento hospitalar, sendo

adotada inclusive por unidades de referência do País, como o Hospital 9 de Julho, em

São  Paulo,  o  Hospital  São  Bernardo,  em  Colatina,  e  a  UPA de  Recife,  o  que

demonstra  a  viabilidade  da  sua  implantação  nos  diferentes  tipos  de  serviços  de

saúde.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.542/2011

Torna  obrigatória  a  oferta  de  acompanhamento  médico  nas  especialidades  de

geriatria e gerontologia nos asilos, instituições de longa permanência para idosos e

similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os asilos, casas de acolhimento e repouso e instituições de longa

permanência  para  idosos,  bem  como  quaisquer  outros  estabelecimentos  que
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ofereçam  amparo,  proteção,  hospedagem,  abrigo  ou  internação a  idosos,  a  título

gratuito ou oneroso, de caráter público ou particular, com atuação no Estado, deverão

ser assistidos por um ou mais médicos especializados em geriatria e gerontologia ou

com residência nessas áreas, para acompanhamento dos idosos atendidos.

§ 1º - As especializações exigidas poderão ser complementadas por mais de um

profissional, com visitas e acompanhamentos regulares aos idosos e atendimento, no

mínimo,  semanal,  mediante  contrato  de  prestação  de  serviços  autônomos

remunerados  ou não,  sem  gerar,  em  qualquer  caso,  vínculo  empregatício  com  a

instituição prestadora do serviço.

§  2º  -  As  instituições  de  caráter  filantrópico  que  prestam  assistência  a  idosos

poderão ser assistidas por médicos da rede pública de saúde, mediante convênio

firmado com o poder público.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição do

funcionamento da instituição até ser sanada a irregularidade.

Parágrafo único -  As instituições terão o prazo de um ano a contar  da data de

publicação desta lei para se ajustarem às disposições nela contidas.

Art.  3º  -  O Poder  Executivo estabelecerá os atos que se fizerem necessários  à

regulamentação  desta  lei,  determinando  as  formas  de  fiscalização  de  seu

cumprimento.

Art. 4º - Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O processo de envelhecimento vai muito além do simples diagnóstico

de doenças a ele inerentes. O estudo complexo relativo à personalidade e à conduta

do idoso, levando em conta todos os aspectos ambientais, sociais e culturais do ato

de  envelhecer,  é  estritamente  necessário  para  a  adequada  compreensão  das

necessidades da pessoa que envelhece e para a definição do tratamento psicológico

adequado a cada caso. Esse é o objetivo da gerontologia, que é uma ciência médico-

social que estuda o processo de envelhecimento em busca de uma melhor qualidade
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de  vida.  Por  evidente,  o  estudo  das  doenças  próprias  da  velhice  é  também

fundamental  para  garantir  a  qualidade  de  vida  aos  idosos  que  se  encontram

“esquecidos”  nos  asilos  e  casas  de  repouso,  já  sofrendo  muitas  vezes  com  o

isolamento e o abandono de seus familiares.

Sendo  ramificações  da  medicina  essenciais  no  tratamento  do  idoso,  essas

especialidades não podem deixar de ser obrigatórias nos estabelecimentos que se

dispõem a cuidar dos idosos, ainda que a título gratuito, sendo um direito deles ter a

assistência médica adequada.

Pelas  razões  expostas,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  para  a

aprovação deste projeto de lei, que visa assegurar uma melhor qualidade de vida aos

idosos de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.543/2011

Dá a denominação de Escola  Estadual  Teófilo  Otoni  à Escola  Estadual  Clotilde

Onofri de Campos, localizada no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Passa a denominar-se Escola Estadual Teófilo Otoni a Escola Estadual

Clotilde Onofri de Campos, localizada no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: A Escola Estadual Clotilde Onofri de Campos, situada na Av. Francisco

Sá, nº 38, Centro, em Teófilo Otôni, foi criada pelo Decreto nº 4.828, de 17/7/17, com

o nome de Grupo Escolar Teófilo Otoni e teve depois o nome de Escola Estadual

Teófilo Otoni.

Cumpre salientar que a referida instituiçao de ensino foi a primeira escola pública

de Teófilo  Otôni,  a qual  por  72 anos foi contemplada com o nome do fundador e

patrono da cidade, Teófilo Benedito Otoni.

Contudo, com o advento da Lei nº 9.826, de 23/6/89, a população da cidade foi

surpreendida com a alteração do nome da Escola Estadual Teófilo Otoni para Escola
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Estadual Clotilde Onofri de Campos.

Agora a comunidade escolar de Teófilo Otôni reivindica, de forma justa e legítima, o

retorno do nome Escola Estadual Teófilo Otoni a esse estabelecimento que já conta

94 anos de existência.

Por fim, é mister ressaltar que atualmente há um processo na Prefeitura Municipal

para declarar a escola patrimônio histórico da cidade, fato que fortalece ainda mais o

pleito da sua denominação com o nome do fundador e patrono do Município.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.636/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Minas Clube de Governador Valadares pelos 70 anos de sua

fundação.

Nº 1.637/2011, do Deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Gilvan de Pinho Tavares por sua eleição para o cargo de

Presidente  do  Cruzeiro  Esporte  Clube para  o  triênio  2011-2014.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Esporte.)

Nº 1.638/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja reiterado à

Chefia da Polícia Civil  o pedido de providências, formulado pelo Requerimento nº

666/2011,  com vistas  à designação de um Delegado para o Município de Itaú de

Minas.

Nº  1.639/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  lotados  no  36º  BPM,  em

Vespasiano,  que  atuaram  em  operação  no  Bairro  Visão,  no  Município  de  Lagoa

Santa.

Nº 1.640/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Cel. PM José Dimas da Fonseca, Comandante da 18ª

Região da PMMG, em Poços de Caldas, por sua passagem para a reserva, após 30

anos de excelentes serviços prestados à sociedade.
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Nº  1.641/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao 3º Sgt. PM José Afonso Alves da Costa,

lotado  no  Regimento  de  Cavalaria  Alferes  Tiradentes,  pelos  31  anos  de  serviços

prestados à PMMG.

Nº  1.642/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Câmara dos Deputados pedido de providências para que a região

Noroeste  de  Minas  tenha  acesso  a  financiamentos  para  microempresas,  com

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Nº  1.643/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG, à Ruralminas e à Codevasf pedido de providências para

a implantação de infraestrutura de acesso à água na comunidade rural de Vista Nova,

no Município de Urucuia.

Nº  1.644/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de providências para assegurar o prosseguimento

dos  processos  de  regularização  fundiária  das  pequenas  propriedades  rurais  do

Noroeste de Minas.

Nº  1.645/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra-MG pedido de providências para implantar a infraestrutura de

acesso à água e a complementação de habitação no Projeto de Assentamento Matão,

bem como para agilizar a obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento do

referido assentamento.

Nº  1.646/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  IEF  pedido  de  providências  para  que  o  programa  Água  Viva,

desenvolvido na Bacia do Rio Paracatu, seja estendido para a Bacia do Rio Urucuia.

Nº  1.647/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que priorize,

no programa Caminhos de Minas, o asfaltamento de estradas entre os Municípios do

Noroeste de Minas, especialmente os do Vale do Urucuia.

Nº  1.648/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  providências  com  vistas  ao

estabelecimento de um diálogo com a Assembleia  Legislativa  a fim  de definir  um
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sistema tributário mais adequado para as cooperativas e associações de produtores

artesanais e da agricultura familiar.

Nº  1.649/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências  com vistas  à  capacitação dos

integrantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Ambiental dos Municípios

de Iraí de Minas, Araguari e Uberlândia.

Nº  1.650/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Gasmig pedido de providências para a construção de ramal de gás

natural destinado ao atendimento do parque industrial cerâmico de Monte Carmelo.

Nº 1.651/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeitura Municipal  de Ibituruna pelo fato de esse

Município ter energia elétrica em 100% das áreas urbana e rural.

Nº  1.652/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IBGE pedido de providências para a inclusão, no formulário básico

utilizado pelo Censo, de pergunta sobre a existência e o número de pessoas com

deficiência nas residências.

Nº 1.653/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a implantação de

programas de convivência social destinados às pessoas com deficiência.

Nº 1.654/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a averiguação de denúncias

relativas a três escolas estaduais de Juiz de Fora.

Nº 1.655/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a revisão dos percentuais de

vagas destinados a estudantes da comunidade do entorno da Escola Estadual Ordem

e Progresso.

Nº 1.656/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Educação pedido de providências para a efetiva inclusão do ensino da

língua  brasileira  de  sinais  -  libras  -  nos  cursos  de  graduação  de  formação  de

professores, em cumprimento da legislação em vigor.

Nº 1.657/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à
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Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências

contra o fechamento da Escola Municipal Santo Antônio.

Nº 1.658/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  curso  de

Medicina no câmpus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

em Teófilo Otôni.

Nº  1.659/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil, em Ribeirão das Neves, pedido de providências para a

devolução a seus proprietários de faixas, cartazes e outros pertences apreendidos

pela PMMG durante a manifestação Grito dos Excluídos, em 7/9/2011.

Nº  1.660/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de repúdio ao Sr.  Quito Formiga, Vereador da Câmara

Municipal de São Paulo, por sua proposta de homenagem a Davi dos Santos Araújo,

conhecido como Capitão Lisboa, que teria praticado assassinato e tortura de presos

políticos durante o regime militar.

Nº  1.661/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Sr.  João  Medeiros,  Promotor  da  Promotoria  de  Defesa  do

Patrimônio Público, e ao Corregedor da Polícia Militar as notas taquigráficas da 52ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração

das denúncias nelas contidas.

Nº  1.662/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  52ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a anulação

das transferências de policiais militares mencionadas nessa reunião.

Nº  1.663/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil as notas taquigráficas da 21ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para que avoque a si o Inquérito

Policial nº 900.497, tendo em vista denúncias de possível morosidade da condução

das investigações.

Nº  1.664/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  e  ao  Centro  de  Apoio
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Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos as notas taquigráficas

da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para apuração

das denúncias de Fabiana Rocha Marques sobre contratação irregular de profissional

pelo Jaraguá Country Clube e das violações de direitos humanos dela decorrentes.

Nº  1.665/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao I e ao II Tribunais do Júri da Comarca de Belo Horizonte as notas

taquigráficas da 21ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

quanto  ao  jurado  Orlando Corrêa  Rabello  Filho,  que,  segundo  denúncias,  estaria

exercendo ilegalmente a profissão de enfermeiro no Jaraguá Country Clube.

Nº  1.666/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas aos Conselhos Federal e Regional de Medicina as notas taquigráficas

da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para averiguar

denúncias  sobre  exercício  ilegal  da  medicina  e  possível  omissão  dos  Conselhos

Federal e Regional de Enfermagem, com violação de direitos humanos.

Nº  1.667/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Comando-Geral da PMMG, ao Comando Regional da PMMG em

Montes Claros e à Polícia Federal de Montes Claros a parte das notas taquigráficas

da  21ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  referente  à  situação  da  comunidade

quilombola Brejo dos Crioulos e pedido de providências para que seja averiguado

esse quadro, tendo em vista denúncias de existência de milícias armadas na região,

homicídios e ameaças de morte, além de outras violações de direitos humanos.

Nº  1.668/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Presidente da República, à Casa Civil da Presidência da República, à

Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, à Superintendência

Regional  do  Incra  e  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  a  parte  das notas

taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão referente às denúncias de

representantes  da  comunidade  quilombola  Brejo  dos  Crioulos,  de  violação  dos

direitos humanos de seus membros, inclusive com ameaças de morte e homicídios, e

pedido de providências para a agilização do reconhecimento e titulação das terras da

comunidade.

Nº 1.669/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
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manifestação de apoio à Sra. Eliana Calmon, Ministra do Superior Tribunal de Justiça

e Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, pelos excepcionais trabalhos que

vem  prestando  ao  País  e  à  sociedade,  no  que  se  refere  à  fiscalização  de

irregularidades  na  magistratura  brasileira,  e  pela  coragem  em  enfrentar  o

corporativismo de entidades de classe e de magistrados brasileiros.

Nº  1.670/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria  da  PMMG  pedido  de  providências  para  averiguar

possíveis violações de direitos humanos perpetradas por policiais, sob as ordens do

Subten.  PM  Gilberto  Soares  de  Oliveira,  do  40º  Batalhão  da  PMMG,  contra

participantes da manifestação Grito dos Excluídos, em Ribeirão das Neves, no dia

7/9/2011,  ocasião em que a Polícia Militar  teria  efetuado a prisão ilegal de Sidnei

Moraes Martins e desrespeitado o direito constitucional de reunião dos manifestantes.

Nº  1.671/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para que seja incluído

em ordem do dia e priorizado o Projeto de Lei nº 2.295/2000.

Nº 1.672/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para  a  ampliação  das

vagas destinadas à qualificação profissional dos segurados do seguro-desemprego.

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (5), de Defesa do Consumidor (2), de Segurança Pública (3), de Assuntos

Municipais  (4),  de  Segurança Pública  e  de Transporte (2),  de  Meio  Ambiente,  de

Saúde e de Defesa do Consumidor e de Educação, da Deputada Luzia Ferreira e

outros e Ana Maria Resende e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e André Quintão

e outros, Doutor Viana e outros, Duarte Bechir e outros, André Quintão, Duarte Bechir,

Sávio  Souza  Cruz,  Inácio  Franco,  Celinho  do  Sinttrocel,  Rogério  Correia,  Fábio

Cherem, Anselmo José Domingos e Sargento Rodrigues (4).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, do Trabalho, de Cultura, de Turismo, de Defesa do Consumidor, de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Esporte e de Assuntos Municipais.

Questões de Ordem
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O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Conforme palavras do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, reforço e enfatizo a importância desse projeto que o

governo lançou hoje  pela  manhã,  na  Cidade Administrativa.  Esse cartão auxiliará

cerca  de  mil  famílias  nas  regiões  de  Teófilo  Otôni  e  Juiz  de  Fora.  Esse  foi  um

importante passo do governo de Minas para tentar minimizar o problema das drogas,

que se tornou um flagelo não só na nossa cidade, no nosso Estado, no nosso país,

mas em todo o mundo. Alguém pode dizer que é algo pequeno, considerando-se o

universo das necessidades. Todavia, sabemos que é um passo dado de forma muito

corajosa  no  enfrentamento  desse  flagelo,  não  é,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva?

Sabemos que hoje as drogas tomaram todos os ambientes. Não há mais como definir

a pessoa usuária de drogas. Elas não têm cara nem perfil.  O dependente químico

está habitando as mansões, assim como as periferias e as comunidades carentes.

Ele tanto podem estar em ambientes com ar condicionado como jogado pelas ruas.

As  drogas,  de  fato,  tornaram-se um grande flagelo.  É  a  primeira  vez que vejo  o

governo se dispor a enfrentar, de forma tão corajosa, esse problema que com certeza

tem trazido muita tristeza para as famílias de nosso país. Acredito que pode ser esse

um passo inicialmente pequeno, mas que produzirá grandes resultados na medida

em que for ampliado. Sr. Presidente, outro assunto me traz aqui. Eu estava dando

uma entrevista antes do início da reunião e tive de interrompê-la porque os trabalhos

foram  abertos  com  4  minutos,  não  antes  do  previsto,  mas  dentro  do  prazo  de

dilatação para a abertura. Como deixei de concluir minha fala na entrevista, concluo-a

agora.  Amanhã  acontecerá  uma  audiência  nesta  Casa,  na  Comissão  de  Direitos

Humanos, para apurar denúncias graves que nos foram apresentadas por um grupo

de  Araxá,  referentes  a  perseguição  religiosa.  Dezenove  pessoas  participavam  do

conselho da Faculdade de Araxá, mais precisamente da Fundação Cultural de Araxá,

que é na verdade gestora da Faculdade de Araxá, e, no primeiro momento, ela se

confundiu entre pública e privada. Quando esse grupo lá estava, era uma faculdade

da iniciativa privada,  portanto obedecia  a todos os critérios  exigidos pela lei  para

funcionar como universidade privada. No segundo momento ela passou aos domínios

da Prefeitura, deixando de ser privada para ser pública. Essa confusão toda acabou

gerando um processo e um desgaste muito grande para um grupo de pessoas da
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cidade  que  considero  sérias,  que  denunciam  que  foram  os  19  sumariamente

cassados  na  universidade  por  pura  e  simples  perseguição  religiosa.  Não  vamos

admitir uma situação como essa, por isso pedimos audiência nesta Casa e queremos

que esteja presente a Promotora Maria Lúcia, que cuida do caso na cidade. Ela diz

que a situação não é bem essa, e queremos saber qual é realmente a situação, vez

que ela tem  também exigido  que esses  conselheiros  devolvam aos  cofres  o  que

receberam  durante  o  período  em  que  estiveram  na  gestão,  quando  era  ainda

universidade privada e não pública. Se de fato é essa a verdade, há uma incoerência.

Também levantaram outra denúncia questionando por que somente deles está sendo

exigida a devolução dos recursos aos cofres, sendo que o marido dessa Promotora

prestava serviços à universidade e não é citado em nenhum momento para devolver

também o que recebeu enquanto prestou serviço à instituição. Esperamos, com essa

audiência, trazer luz sobre esse assunto e resolver a questão,  principalmente não

admitindo  que  perseguição,  principalmente  religiosa,  tenha  êxito  em  Araxá.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  serei  bastante  rápido.  Apenas

gostaria  de fazer um convite e,  como a reunião acontecerá amanhã às 10 horas,

precisaria fazê-lo hoje, no Plenário da Assembleia, não só aos nobres Deputados e

Deputadas,  mas também à população mineira,  notadamente à população de Belo

Horizonte. Realizaremos amanhã, na Comissão de Meio Ambiente, a meu pedido – e

queria  agradecer  aos  membros  da  comissão,  especialmente  ao  Deputado  Célio

Moreira, Presidente -, uma segunda reunião para avaliar as obras de revitalização e

recuperação em torno da Lagoa da Pampulha.  Fizemos  uma primeira  reunião  no

primeiro semestre, e a intenção é que agora, discutindo o planejamento de obras para

a Copa do Mundo, não nos esqueçamos da revitalização da Lagoa da Pampulha.

Temos  ouvido  falar  em  obras  viárias,  em  transporte,  no  próprio  Mineirão,  mas

precisamos  deixar  também  para  o  povo  mineiro  um  legado  importante,  com  a

revitalização  do  cartão-postal  de  Belo  Horizonte,  a  nossa  lagoa,  com  obras  de

Niemeyer e todo um projeto arquitetônico, beleza elogiada não só no Brasil, mas no

mundo,  que  serve  de  atração  turística  para  Belo  Horizonte,  mas  que  está

completamente  deteriorada,  necessitando  de  recuperação.  Fizemos  a  primeira
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reunião no último semestre. Já existe uma série de obras de saneamento, o que é

uma boa notícia. Não adianta fazer revitalização, desassoreamento e limpeza se não

houver  obra  de  saneamento.  Recebemos  o  cronograma  das  obras  adiantadas,

especialmente  das  partes  que  faltam  nos  córregos  que  vêm  de  Contagem  e

deságuam na Lagoa. Elas já estavam em andamento, e as licitações foram feitas.

Amanhã veremos o cronograma atual para saber se está tudo em dia, se a Prefeitura

de Contagem conseguiu colocar tudo em andamento. Parece que sim. A boa notícia é

que os recursos são oriundos do governo federal – em torno de R$120.000.000,00 -,

em  parceria  com  a  Copasa  e  a  Prefeitura  de  Contagem.  Feitas  as  obras  de

saneamento, teremos 95% do saneamento da Lagoa pronto. Os outros 5% dizem

respeito ao esgoto que tem de ser capturado. O processo é normal.  Mas assim a

Lagoa estará saneada. O que ainda está atrasado, e a Prefeitura de Belo Horizonte

deve trazer  o cronograma, é a parte do desassoreamento, limpeza e oxigenação.

Tudo depende de recursos. Queremos saber o montante dos recursos da Prefeitura e

o  andamento  da  licitação  quanto  ao  lençol  d`água  na  Lagoa  da  Pampulha.  O

Deputado Paulo Lamac tem-nos ajudado muito nisso e estará na reunião amanhã.

Esperamos ter  uma boa notícia.  As  reuniões que realizamos semestralmente  são

exatamente para que a Assembleia Legislativa, em nome do povo de Minas Gerais,

acompanhe o processo e faça as cobranças. Precisamos que a Lagoa seja saneada

e recuperada até 2013, para permitir a prática de esportes novamente. Que na Copa

de 2014 tenhamos o nosso cartão-postal realmente recuperado. Lembramos o lazer,

a cultura e o cartão-postal  da cidade,  e não apenas as obras viárias.  Faço esse

convite ao conjunto dos Deputados e espero que ajudem o povo de Belo Horizonte e

de Minas Gerais,  pois  é o reconhecimento do Estado a esse cartão-postal.  Muito

obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, 2 minutos são suficientes, pois gostaria

apenas de anunciar que na segunda-feira passada, às 9 horas, estivemos na Cidade

Administrativa acompanhando o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,

e o Presidente da Codevasf, por ocasião da assinatura de convênio com o governo

federal que repassa R$130.000.000,00 ao governo do Estado, por meio da Copasa,

para  realização  de  obras  de  esgotamento  sanitário  e  estação  de  tratamento  nas
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cidades da calha do Rio São Francisco, como minha cidade de Manga, Itacarambi,

Buritizeiro,  Varzelândia,  Verdelândia,  Monte  Azul,  Espinosa,  Lontra,  Ibiaí,  Ponto

Chique e várias outras. Isso demonstra mais uma vez o compromisso que o governo

federal, por intermédio da nossa Presidente Dilma, tem com a nossa região. Como

Presidente da Cipe São Francisco, venho defendendo ao longo do nosso mandato as

obras  de  revitalização  do  Rio  São  Francisco,  que  estão  acontecendo  de  forma

vigorosa, principalmente agora com essa liberação de R$130.000.000,00 do governo

federal. Agradeço o tempo e a paciência. Era só para dar essa boa informação de

investimentos federais no Estado de Minas Gerais.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino – Sr.  Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  público  que  nos  visita  e  está  nas  nossas  galerias,

servidores desta Casa e telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Na semana passada, fizemos uma audiência pública neste Plenário para tratarmos

do leite. Vários Deputados Federais, a pedido do Deputado Domingos Sávio, que é

Presidente da Frente Parlamentar  do Leite,  vieram a esta Casa e a audiência foi

ótima. O Deputado Antônio Carlos Arantes, Presidente da nossa comissão, estava

presente e realmente o dia foi magnífico. Tratamos de vários assuntos, principalmente

dos  ligados  ao  cenário  do  leite,  que  hoje  passa  por  diversos  problemas

circunstanciais, mas graves, que atingem o nosso produtor rural. Tratamos de todos

esses  assuntos,  fizemos  uma  análise  desses  problemas,  e  constatamos  que

devemos, sim... Hoje sabemos que o Brasil é o 6º maior produtor mundial de leite, e

Minas Gerais, o 1º produtor no “ranking” brasileiro. Temos um rebanho muito extenso,

produzimos  muito  leite  e  sabemos  da importância  desse  produto  na  nossa bacia

leiteira e, principalmente, na nossa balança comercial.

Tirando o minério, a agricultura aparece como segunda fonte de divisas, com o leite,

o café e todos os produtos da agropecuária. Sabemos da importância do leite para a

balança comercial de Minas Gerais. Então nós, Deputados Estaduais, assim como os

Deputados  Federais,  devemos,  sim,  trabalhar  pela  redução da tributação sobre  o

leite, pois ela ainda é muito alta. Além disso, devemos combater as atuais fraudes na
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cadeia leiteira e instituir programas sociais relativos a alimentos, que tenham produtos

que contenham leite e seus derivados para que esses programas sejam de qualidade.

Assim,  poderemos usar ainda mais o leite  para alimentar  nossas crianças e para

abastecer  creches  e  asilos  atendidos  por  programas  sociais.  Devemos  ampliar  a

nossa  exportação  e  diminuir,  sim,  as  nossas  importações,  principalmente  da

Argentina e do Uruguai, que hoje nos afligem.

Sr. Presidente, realmente nos incomoda a quantidade de leite que o Brasil importa

da Argentina e do Uruguai, sendo que somos grandes produtores, sendo que Minas

Gerais é um grande produtor, pois tem extensa bacia leiteira. Atualmente há o grande

problema da importação do leite que chega da Argentina e do Uruguai. Talvez venha

até da Nova Zelândia. A Argentina importa da Nova Zelândia e exporta para o Brasil.

No dia 17 de agosto, o governo de Minas lançou o programa Fórum do Leite para

discutir melhoras na qualidade e, principalmente, desafios em que podemos avançar

com relação à bacia  leiteira  e às  políticas  públicas para esse setor.  Esse foi  um

avanço  do  governo  de  Minas.  Devemos,  sim,  parabenizar  o  Governador  Antonio

Anastasia. Estive presente no lançamento e sabemos da importância e do valor que o

Governador dá à cadeia leiteira. O Fórum do Leite foi muito produtivo e acho que será

um grande avanço. Porém o problema da importação é grave e generalizado. Hoje a

Argentina importa para o Brasil  4.000t  de leite  em pó e o Uruguai,  2.500t,  o  que

influencia, sim, na produção dos nossos produtores rurais, ocasionando transtornos a

eles e atrapalhando a nossa balança comercial. Chegou o momento de estudarmos

isso, não concebemos que a Argentina traga tantos produtos e derivados do leite ao

Brasil.  A mesma coisa acontece com o Uruguai.  Devemos trabalhar essa questão

principalmente no Congresso Nacional.  Discutimos nesta Casa,  exaustivamente, a

atual  situação  do  leite  no  Estado.  Tenho  certeza  de  que  serão  feitos  tratados,

decretos para criarmos melhores condições para que esses produtos não cheguem

aos nossos supermercados com preços, realmente, desiguais.

O  Deputado  Bosco,  muito  atencioso,  e  o  Deputado  Rômulo  Viegas  estão  nos

escutando dizer que hoje, no Brasil, 10kg de leite em pó custam R$8,60; entretanto o

mesmo leite chega da Argentina e do Uruguai por R$5,10. Como competiremos com

um produto que vem de fora e é R$3,00 mais barato que o nosso? Já que realmente
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temos uma bacia leiteira muito grande, muito extensa, não precisamos exportar leite

em  pó.  Essa  situação  está  atrapalhando  os  nossos  produtores,  as  nossas

cooperativas,  o  nosso  sistema  cooperativo  e  todo  o  cenário  do  leite,  porque

atualmente recebemos um produto caro, pelo fato de o dólar estar baixo – e tivemos

vários meses com o dólar em queda -, o que inviabiliza o lucro dos nossos produtores

rurais.

Tenho em mãos algumas planilhas, apenas para terem uma noção do problema que

enfrentamos.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior  – aliás, falarei aqui sobre o mês de

agosto -,  Juiz de Fora, sua região, Deputado Bruno Siqueira, que sempre é muito

atencioso, importou 28.500kg de leite em pó, cremes e derivados dos EUA. Isso é um

problema  para  nós.  Três  Corações  importou  25.000kg  de  soro  da  Argentina;

Contagem, 50.000kg de leite integral e queijo da Argentina; Pará de Minas, 5.000kg

de derivados de leite  da Argentina,  perfazendo-se um total  de US$560.000,00 de

importação.  Estamos  trazendo  de  fora  produtos  que  existem  no  Brasil,  o  que

atrapalha toda a cadeia leiteira.

Portanto precisamos verificar essa situação. Não estamos aqui pedindo que o Brasil

não importe, não é isso. Precisamos dar melhores condições ao produtor rural que

acorda às 5 horas da manhã, retira o leite com dificuldade, paga seus impostos sem

nem ter empregado. Se quiser tirar um descanso, não tem jeito, porque a vaca está lá

para dar leite e ele precisa estar ali, no dia a dia, para retirá-lo, trabalhando de sol a

sol. Contudo, o Brasil importa toneladas e toneladas de leite em pó e de soro, e isso

atrapalha toda a nossa balança comercial leiteira.

Assim,  precisamos  ajustar  uma quota  e  o  preço  tanto  da  Argentina  quanto  do

Uruguai. A Argentina salienta hoje que tem o decreto, mas o Uruguai não, e este está

importando do Brasil sem haver fiscalização. Então, temos de conversar com os dois

países  no  âmbito  do  Mercosul,  fazer  esse  tratado  e  estabelecer  a  quota.  Não é

porque o Uruguai está importando de nós 100t de frango que tem de nos mandar

2.500t de leite em pó.

Na verdade, o Brasil  tem de exportar mais. Temos esse avanço para o produtor

rural, mas não damos conta hoje de ajustar toda essa carga de leite em pó que chega
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às nossas prateleiras, o que prejudica toda a nossa balança.

Outro  derivado  do leite  é  o queijo.  Fui  ao Festival  do Queijo  Canastra  de  São

Roque, que foi muito bom. Todos os produtores nos procuraram para organizarmos a

situação do queijo. A nossa lei  que regulariza o queijo é muito antiga, de 1952, e

impede a comercialização e o progresso dos nossos produtores no que diz respeito à

comercialização do queijo e demais derivados do leite.  Nós, Deputados, realmente

temos de trabalhar no consórcio de cidades. Como disse muito bem o Sr. Altino, do

IMA,  estão  estudando  uma  forma  de  as  cidades  fazerem  os  seus  consórcios  e

venderem entre si, de se criar um sistema de inspeção municipal nas cidades em que

for possível. Divinópolis sai na frente, pois temos um sistema de inspeção municipal.

Então,  já  conseguimos ajustar  essa venda de queijos  para fora das fronteiras  do

Município.  Temos,  pois,  de ajustar  toda essa situação,  o que é urgente.  O nosso

produtor clama para que realmente a ajustemos. O IMA tem de nos ajudar.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* – Obrigado, Deputado Fabiano Tolentino.

Quero  parabenizá-lo  pelo  brilhante  pronunciamento  e  pela  defesa  que  faz  dos

produtores,  principalmente  os  envolvidos  na  cadeia  de  produção  de  leite.  Minas

Gerais tem a maior bacia leiteira do Brasil. Realmente, é importante essa defesa. V.

Exa. faz menção a pontos importantes como a carga tributária muito elevada e todos

os custos  de produção.  Percebemos que hoje há muita tecnologia empregada na

produção do leite, na ordenha e em todos os processos que estão sendo inseridos no

campo.

Em relação à energia elétrica, vemos que o produtor paga um preço absurdo. A

propósito,  defendo um projeto  aqui,  que aliás  foi  de  autoria  do  Deputado Weliton

Prado, para reduzir o imposto que incide sobre a produção dos pequenos produtores,

como, por exemplo, os de leite.

Além de todos esses custos, há a questão da taxa de lucros no Brasil e todos os

intermediários que existem nesse processo. Acompanhei uma matéria na qual foram

comparados os preços do Brasil e da Argentina. Veículos são produzidos aqui, mas

levados para fora, onde são vendidos bem mais baratos. Podemos pensar que isso é

um  absurdo.  Se  fizermos  uma análise,  veremos  por  que  ocorre.  Uma é  a  carga

tributária  no  Brasil,  que  é  algo  absurdo.  Na  matéria  eles  deixaram  de  fora  os
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impostos. Mesmo descontando todos os impostos que são cobrados no Brasil, ainda

assim o preço lá fora é mais baixo. Percebeu-se, então, que a taxa de lucro cobrada

no Brasil é uma das mais altas do mundo. Os pequenos produtores vendem o leite a

um  preço  irrisório,  não  sendo  o  mesmo  quando  chega  ao  consumidor  final.  O

vendedor final, principalmente, aufere uma taxa de lucro muito alta, além da carga

tributária, que é elevadíssima, sendo que em Minas Gerais é uma das mais altas do

País.

Outra questão que apresento, Deputado Fabiano Tolentino, a qual seria importante

o governo do Estado trabalhar, como já está trabalhando, porém com dificuldades em

algumas  regiões,  são os consórcios  para os  pequenos produtores,  para que eles

possam,  dentro  do  Programa de Agricultura  Familiar  – Pronaf  -,  ser  inseridos  no

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, ou seja, fazer a venda direta para as

creches, por exemplo, e para as escolas do Estado. Garantirá assim emprego e renda

no  campo e  também  uma alimentação  mais  saudável  para  os  alunos.  Fui  autor,

quando Deputado Federal, da nova lei da merenda escolar, em que inserimos 30% de

todos  os  recursos  do  programa  de  alimentação  escolar  para  venda  direta  dos

pequenos produtores. Seria uma saída de fortalecer essa cadeia produtiva do leite,

oferecendo  mais  renda,  mais  emprego  no  campo.  E  o  governo,  por  meio  da

organização desses consórcios, também ofereceria uma merenda mais saudável para

nossos alunos.

Parabenizo V. Exa. e digo que estamos firmes na defesa de toda agenda legislativa

que vier a esta Casa com relação aos pequenos produtores, aos produtores rurais de

Minas Gerais,  que realmente trabalham muito pelo desenvolvimento deste Estado.

Esperamos  que  o  governo  envie  projeto  para  esta  Casa  desonerando  a  carga

tributária que incide sobre a produção,  no caso da produção do leite,  em que, se

considerarmos todos os insumos, os custos de produção, a energia elétrica, a água

ou todo esse processo, realmente, o produtor final é quem paga o pato, porque ele

não pode repassar valor. Então, todos os atravessadores intermediários repassam os

seus custos, e o consumidor final, como percebemos, a parte mais fraca na relação

de  consumo é  quem acaba sofrendo.  Existem projetos  que  tramitam nesta  Casa

nesse  sentido  -  um  deles,  de  minha  autoria  -,  reduzindo,  por  exemplo,  a  carga
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tributária da energia elétrica dos pequenos produtores do Estado de Minas Gerais.

Enfim,  parabenizo  V.  Exa.  pela  luta,  pelo  trabalho,  pela  competência  que  tem

demonstrado nesta Casa na defesa do povo de Minas Gerais. Parabéns.

O Deputado Fabiano Tolentino – Obrigado, Deputado Elismar Prado. Realmente, V.

Exa. contribuiu muito. Divinópolis  hoje também compra mais de 40% da merenda

escolar.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Sei que V. Exa. abordará outra questão, mas

gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Conversei com o Presidente da Copasa

para saber realmente o que foi anunciado - pareciam tantas coisas boas.

A informação oficial  da Copasa é que todo recurso de despoluição da Lagoa da

Pampulha é com dinheiro contratado: Minas Gerais tem de pagar, a Copasa tem de

pagar. Então, não se trata de recurso do governo federal, mas, sim, de empréstimo. A

Copasa captou tal recurso e terá de pagar.

É  importante  dizer  também  que,  em  relação  à  calha  do  São  Francisco,  quem

deveria fazer a despoluição do rio seria a Codevasf, mas ela solicitou que a Copasa

fizesse. Aí,  sim, são R$120.000.000,00 do Tesouro Federal e R$26.000.000,00 da

Copasa, sendo que a Copasa fará todo o serviço. É importante dizer que, ao final,

realmente, 100% dos esgotos do Ressaca, do Sarandi serão coletados e tratados na

Estação do Onça, estação construída pela Copasa, pelo governo de Minas Gerais,

com recurso do povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino -  Muito  obrigado,  Deputado João Leite.  Estamos

conversando sobre coisas boas, sobre o leite, e o Deputado João Leite agrega com

seu  pronunciamento,  falando  sobre  a  Copasa,  tema  também  significativo,  porque

temos de trabalhar aqui no bem comum. Então, como estamos falando da cadeia

leiteira, o Deputado falou sobre a despoluição,  que é importante, porque o nosso

produtor rural é preocupado também com a despoluição; logo, trata-se de um tema

que agrega muito ao nosso conteúdo.

Na quarta-feira, dia 28 de setembro, saiu publicada no “Estado de Minas” matéria

sobre o Parque da Gameleira. Sr. Presidente, gostaria de dizer que a notícia trouxe

um rebuliço. Todos os criadores do Brasil das raças campolina, mangalarga, pônei,

gir,  guzerá,  girolanda  e  nelore  nos  ligaram  para  saber  a  situação  do  Parque  da
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Gameleira. Acho que o Deputado Antônio Carlos Arantes, Presidente da Comissão de

Política Agropecuária, também recebeu vários telefonemas. Segunda-feira realizamos

uma reunião no Parque da Gameleira com 20 associações. Realmente, o nosso Vice-

Governador  Alberto  Pinto  Coelho  já  acalmou  todos  os  ânimos  explicando  que  o

Parque não sairá dali  até que outro seja feito.  Essa ação é mais sensata.  Não é

possível  tirar  o  Parque  da  Gameleira  e  as  nossas  exposições  dali.  Todas  as

exposições nacionais das raças campolina, mangalarga, árabe, pônei e pampa e do

gado  de  todo  o  Brasil  são  feitas  no  Parque  da  Gameleira,  que  é  um  lugar

aconchegante.

Particularmente, fui criado no Parque da Gameleira. Tenho 30 anos de criação de

cavalo campolina. Fui criado lá no bar com a tia Jandira e a tia Vilma. Realmente sinto

pelo Parque da Gameleira um carinho especial. Portanto, fiquei muito triste em saber

da possibilidade da retirada do Parque. Entendo que hoje o Parque é pequeno para

nossa demanda. Temos apenas 16 galpões de baias para cavalos, 16 galpões de

argolas para gado, 800 argolas e temos muito o que agregar. Temos de transformar,

sim, o Parque da Gameleira. A Expominas está crescendo a cada dia, por isso temos

de ter um parque moderno e ajustado, mas o Parque da Gameleira tem a nossa cara.

Estamos acostumados com as suas pistas, com as suas praças de leilões e com seus

70 currais. O parque é muito bom. E pessoas de todo o Brasil entraram nas listas pela

internet,  principalmente  na  do campolina,  e me chamaram para o debate,  porque

represento essa esfera, por ser criador e juiz da raça campolina.

No entanto, o nosso Vice-Governador, Dr. Alberto Pinto Coelho, muito atencioso,

prontamente, com toda a educação que é peculiar a essa grande bandeira da nossa

política, ligou para os criadores pedindo calma. Ele esclareceu que se tratava apenas

de uma matéria, que temos problemas, sim, mas só sairemos do parque a partir do

momento em que o Estado construir um novo parque, mais moderno, maior e que

consiga ajustar toda a nossa demanda.

Temos o maior  rebanho leiteiro,  o maior  rebanho de corte,  o maior rebanho de

equinos das raças campolina e mangalarga marchador, e o maior número de touros

está em Minas Gerais, de todas as raças zebuínas e leiteiras. Portanto, temos uma

qualidade específica de Minas para o produtor rural e não podemos perder jamais o
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nosso Parque da Gameleira, que é a nossa estrutura.

Hoje é gostoso levar os nossos produtos e mostrar a genética mineira no nosso

parque de exposição a todo o Brasil. Isso fomenta o agronegócio e o turismo, enche

os  hotéis  e  traz  divisas  para  a  nossa  Capital,  porque  ali  estão  todas  as  raças

nacionais. São 20 associações que estão hoje internamente ligadas ao Parque da

Gameleira. Lá há dois restaurantes. Há várias famílias que ali trabalham e ficaram

preocupadas com a notícia do jornal “Estado de Minas”, que, por sinal, foi muito bem

feita, mostrando os problemas nos quais temos de avançar.

Venho defender e trazer a notícia do nosso Vice-Governador para que todos os

criadores de todo o Brasil e principalmente os mineiros tenham calma, pois a situação

transcorrerá da melhor  forma possível.  Não sairemos da Gameleira até que outro

parque  de melhor  condição,  mais  moderno e  que dê  mais  viabilidade às  nossas

condições agrárias e agropecuárias seja construído na nossa Minas Gerais, na nossa

Capital.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Passei um pouco do horário. Algumas intervenções

foram  feitas  pelos  dois  Deputados,  cujos  temas  foram  diversos,  mas  bem

argumentados tanto em relação ao saneamento quanto ao leite, outro ponto que nós

destacamos, mas tenho certeza de que conseguimos passar o recado aos mineiros,

tranquilizando aqueles que têm medo de perder o nosso Parque da Gameleira no

Centro da cidade, na Avenida Amazonas. Tudo está tranquilo. Muito obrigado, Vice-

Governador e toda equipe. Obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exa. é um

batalhador do meio rural e nos ajuda muito como Presidente da Comissão de Política

Agropecuária.  Tenho  certeza  de  que,  juntos,  trabalharemos  para  conseguir  um

espaço  digno  e  adequado,  enfim,  muito  melhor  do  que  o  Parque  da  Gameleira.

Enquanto isso, esperamos que esse Parque continue a ter boas exposições como as

que já ocorrem lá.

* - 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; demais

membros da Mesa; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos da TV Assembleia e

todos os que sempre acompanham as nossas reuniões ordinárias e extraordinárias,
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boa tarde.

Proponho desta tribuna uma reflexão a respeito do grande momento por que Minas

passou  na  semana  passada,  quando  o  governo  do  Estado,  por  ação  de  suas

Secretarias,  lançou  oficialmente  a  implantação  de  centros  tecnológicos  na  Rede

Apae, garantindo a presença da tecnologia nas escolas especiais da Apae no Estado

de Minas Gerais. Foi um momento feliz, com a presença de todas as Apaes do nosso

Estado. Com essa ação, mais de 10 mil alunos participarão por dia dos programas

tecnológicos, em rede.

Minas Gerais deu um passo muito importante para proporcionar a formação e a

inclusão de pessoas com deficiência, com o recente lançamento de um programa que

prevê a criação do Centro de Capacitação nas Associações de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apaes - e do Centro de Tecnologias Assistidas da Rede Apae. A partir

da criação desses centros, o acesso das Apaes à internet e às redes sociais será

facilitado, permitindo a integração das unidades da associação.

O Centro Tecnológico de Capacitação vai atuar na inclusão social e na capacitação

profissional,  por  meio  de  oficinas  de  aprendizagem.  Para  isso  os  centros  serão

devidamente  equipados  com  computadores  adaptados  a  diferentes  tipos  de

deficiência.  Centros  desse  tipo  serão  implantados,  nessa  primeira  fase,  em  148

Municípios.

Já  o  Centro  de  Tecnologia  Assistida  conterá  uma  incubadora  e  um  núcleo  de

formação para a rede Apae. A partir dessa unidade, que estará conectada à rede de

Apaes, será distribuído conteúdo de formação e qualificação de mão de obra para

capacitar profissionais que atuam nas associações nas áreas de saúde e educação.

Por  meio  desse  núcleo,  espera-se  que  sejam  qualificados  cerca  de  10  mil

profissionais.

Sem dúvida, a iniciativa de apoio às Apaes chega em boa hora e pode ser vista

também  como  um  reconhecimento  ao  belo  trabalho  desenvolvido  por  essas

associações no acolhimento, formação e qualificação das pessoas com deficiência.

Atualmente, o movimento apaeano congrega a Federação Nacional das Apaes, 23

federações  estaduais  e  2  mil  Apaes  distribuídas  em  todo  o  País,  que  propiciam

atenção integral a 250 mil pessoas com deficiência. É o maior movimento social do
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mundo na sua área de atuação. Em Minas são cerca de 420 Apaes, que respondem

pelo atendimento de aproximadamente 80 mil pessoas.

Por  todos  esses  números  e,  sobretudo,  pela  excelência  e  devoção  com que a

atividade é exercida pela grande família apaeana é que apresentei nesta Casa, em

2009, um projeto que foi transformado na Lei nº 18.509, que reconhece o relevante

interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades

da Apae em nosso Estado.

Essa lei,  da  qual  muito  me orgulho,  com a participação do  Parlamento,  é  uma

demonstração de apreço que tenho por essas associações, que contribuem para a

formação das pessoas especiais, que precisam do nosso respeito, do nosso carinho e

da nossa atenção.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.  Gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.,  que  traz  nesta  tarde  de  quarta-feira  um

assunto  de  extrema  importância.  Todos  nós  reconhecemos  o  valor  das  Apaes

mineiras  e  brasileiras  e  sabemos  que  elas  passam  por  dificuldades.  Mas,

independente  disso,  ficamos  felizes  ao  ver  V.  Exa.  abraçando  essa  causa  e

apresentando solução do governo de Minas.

Elogio o Deputado Dalmo Ribeiro Silva pelo seu trabalho, não apenas na questão

da  Apae  e  por  ser  um  Deputado  de  destaque  em  vários  segmentos  da  nossa

sociedade, mas também porque aborda um assunto que realmente nos emociona,

que é o carinho que temos que ter com as nossas crianças da Apae, evidenciando o

trabalho  do  governo  de  Minas,  na  pessoa  do  nosso  Governador  Anastasia  e  do

Deputado Wander Borges, Secretário de Desenvolvimento. Temos certeza absoluta

de que, com essa boa notícia que V. Exa. nos apresenta, as coisas irão melhorar.

Fico feliz por isso e aproveito a ocasião para mandar um abraço para a comunidade

da Apae lá de São João del-Rei, minha querida cidade. Recentemente fizemos um

trabalho muito bom de reestruturação da rede física da Apae e acredito que, com

essa boa intenção do governo  de Minas  e  tendo V.  Exa.  praticamente  como um

padrinho  dessa  causa,  mesmo  com  dificuldades,  teremos  bons  resultados.

Infelizmente, a maioria dessas crianças são de famílias que não dispõem de recursos

financeiros  para  dar  o  tratamento  adequado  que  elas  merecem.  Portanto,  tenho
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certeza de que a notícia que V. Exa. traz e as suas intenções são compartilhadas com

todos os pares do Parlamento mineiro, porque realmente a família apaeana aqui de

Minas e  do  Brasil  merece a nossa atenção.  Fico  feliz  de  ver  as  soluções sendo

apresentadas e V. Exa. sempre se destacando e representando o povo mineiro de

forma muito expressiva e positiva. Parabéns.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva*  –  Deputado  Rômulo  Viegas,  agradeço  suas

palavras, meu dileto amigo e grande companheiro de tribuna. Preocupado como eu,

V. Exa. tem se destacado no que se refere aos problemas do nosso Estado. Sem

dúvida alguma, com sua experiência como Secretário de Estado, V. Exa. tem sido

neste Parlamento uma peça importantíssima no desenvolvimento do nosso Estado,

particularmente na governabilidade da Assembleia e também nas ações do nosso

Governador Antonio Anastasia. Muito obrigado.

Sr.  Presidente,  terminarei  dizendo  que  sem  dúvida  Minas  viveu  um  grande

momento por ocasião do lançamento do programa em benefício das Apaes, exemplo

a  ser  seguido  por  outros  Estados.  É  importante  também  mencionar  a  parceria

fundamental, que destaco neste momento, do Instituto Nacional de Telecomunicações

-  Inatel  -,  da nossa querida Santa Rita de Sapucaí  nesse programa. Sem dúvida

alguma  essa  participação  direta  e  muito  precisa,  na  construção,  na  tecnologia,

garantiu a incubadora no Município de Pará de Minas, onde teremos dentro de 90

dias a extensão de toda tecnologia dos alunos e profissionais dessa área. Estarão

também lançando a  incubadora  em Pará  de  Minas e  fazendo com que todas  as

Apaes possam também ter a garantia de funcionamento e de atenção aos nossos

alunos na rede da Apae.

Então, destaco a importância desse extraordinário momento em que o Governador

Anastasia  nos  garantiu  a  celebração  desse  convênio  por  meio  da  Secretaria  de

Ciência  e  Tecnologia,  na  pessoa  do  Secretário  Nárcio  Rodrigues,  na  do  nosso

Secretário Wander Borges, e da participação efetiva da própria federação das Apaes.

Esse  convênio  dá  uma nova  visão,  um  novo  alento  e  ânimo  a  todos  os  alunos

especiais que têm as nossas Apaes distribuídas pelo Estado de Minas Gerais.

O Deputado Bosco (em aparte) – Prezado amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

num  primeiro  momento  faço  esta  intervenção  para  cumprimentá-lo,  pois  estamos
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tendo a grata satisfação de trabalhar com V. Exa. não só no dia a dia do Plenário,

mas, acima de tudo, no dia a dia do trabalho da Comissão de Educação, da qual V.

Exa. é Vice-Presidente.

Fico  muito  feliz  e satisfeito  de ver  a  preocupação de V.  Exa.  com as questões

voltadas à educação do Estado, sobretudo a busca da qualidade da educação. Mas

também  há  essa  preocupação  com  o  lado  social,  destacando  esse  grande

compromisso  relacionado  às  Apaes.  Sabemos  da  importância  delas  nos  nossos

Municípios.

A Apae realmente faz um trabalho diferenciado e, sobretudo, de inclusão social,

fazendo com que as famílias que têm um deficiente tenham todo o zelo com esse

cidadão, que é pessoa como nós, que tem direitos e que merece carinho e atenção

especiais.

Fico muito feliz de V. Exa. destacar neste momento esta parceria importantíssima

do governo do Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e de

Ciência  e  Tecnologia,  que  têm  à  sua  frente  hoje  o  Deputado  Federal  Nárcio

Rodrigues. Recentemente ele celebrou um grande convênio no Expominas, ocasião

em  que  fizemos  questão  de  estar  presentes,  juntamente  com  V.  Exa.  e  vários

Deputados desta Casa. Sabemos que aquele momento representou, não só para as

Apaes, mas para Minas Gerais, um momento sobretudo de esperança e alento para

as pessoas portadoras de deficiência.

Sabemos  que  será  construído  em  Pará  de  Minas,  cidade  vizinha  da  região

metropolitana,  um  centro  tecnológico  com  incubadoras,  para  onde  serão  atraídas

várias empresas de âmbito nacional.  Elas aprofundarão esse apoio importante do

governo  no  desenvolvimento  de  equipamentos  que  melhorem  o  dia  a  dia  dos

deficientes, sobretudo com valor acessível para que as famílias que não têm uma

situação financeira melhor tenham acesso a esses equipamentos.

Mas gostaria de cumprimentá-lo e dizer que estamos juntos com V. Exa. e com o

Deputado Federal Eduardo Barbosa, que é também um grande timoneiro das Apaes.

Parabéns, Deputado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado a V. Exa. Também gostaria de

destacar a participação do Deputado Eduardo Barbosa. Há mais de 12 anos temos
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tido uma parceria muito intensa em favor da família apaeana de Minas Gerais, por

meio  da  federação,  da  sua  participação  e  também  do  núcleo  do  trabalho  que  o

próprio Deputado Eduardo Barbosa, caríssimo e querido amigo, tem feito em favor

das nossas Apaes. Temos certeza absoluta desse apostolado. É o nosso trabalho e o

nosso entendimento. Reconhecemos o extraordinário trabalho e dedicação às nossas

Apaes de Minas Gerais.

Na própria  palavra  do  nosso Governador  Anastasia,  teremos  a  certeza  de  que

jamais - V. Exa. escutou - faltará qualquer apoio às Apaes de Minas Gerais.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Primeiramente, cumprimento V. Exa. por

apresentar a esta Casa um assunto de suma importância para Minas e para o Brasil:

as Apaes.

Com as próprias  palavras do Deputado Eduardo Barbosa,  vejo em V.  Exa.  não

apenas um amigo e companheiro, mas um defensor permanente da causa apaeana.

Parabenizamos V. Exa., então, pela oportunidade que traz ao debate desta Casa.

Reiterando as palavras de V. Exa., gostaria de dizer a todos que um artigo de nossa

autoria foi publicado em jornal de grande circulação, na semana passada. E também

fizemos uma audiência pública para debater especialmente a Meta nº 4 do Plano

Decenal do governo federal, que pretende universalizar as escolas para alunos de 4 a

17 anos, não importando se são ou não portadores de deficiência física. As escolas

públicas regulamentares não têm a capacidade de uma escola da Apae. O mínimo

que esperamos é que o governo federal dê aos pais a oportunidade de escolher a

escola que seu filho irá frequentar, e não impor determinada escola.

Pelas Apaes, de todo coração iremos sempre, ao lado de V. Exa., lutar nesta Casa

por mais recursos, mais reconhecimento, e nunca pelo seu esvaziamento, conforme

prevê a Meta nº 4 do Plano Decenal, em trâmite na Câmara Federal. Parabéns e

obrigado.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva*  -  Agradeço  a  V.  Exa.,  defensor  da  família

apaeana. É muito importante que estejamos unidos e com o pensamento fortalecido

em  favor  das  nossas  Apaes.  Também  estamos  propondo  uma  nova  discussão

regional no Sul de Minas para tratar da Meta nº 4 com todas as regiões das Apaes.

Tive o prazer de participar dessa audiência com o Deputado Bosco, e iremos propor
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que a Comissão de Educação faça essa audiência na nossa região, conhecendo a

realidade para que a Meta nº 4 do projeto na Câmara Federal tenha sustentabilidade.

Consequentemente,  poderemos  percorrer  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais  para

conhecer de perto as dificuldades que as Apaes têm enfrentado. V. Exa., autor do

requerimento,  sabe  da  importância  de  percorrermos  todo o  Estado para  ouvir  as

Apaes. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, público

que nos assiste pela TV Assembleia. Retornamos à tribuna para lembrar aos colegas

Deputados que, infelizmente, os últimos 15 dias foram dolorosos para a segurança

pública. Especialmente para aqueles que, com muito afinco e dedicação, têm dado

até a própria vida em defesa da sociedade mineira. Nos últimos 15 dias, perdemos

dois Agentes Penitenciários, mortos de forma fria e covarde por criminosos que têm

atormentado a sociedade mineira.

Tenho o compromisso com minha própria consciência de não deixar de ocupar esta

tribuna quando uma ruptura social dessa natureza ocorre em nosso Estado. Tenho

um compromisso de honra com os servidores da segurança pública em deixar claro

que, todas as vezes em que essa ruptura ocorrer, ocuparei esta tribuna.

Nos  últimos  15  dias,  perdemos  o  Agente  Penitenciário  Marco  Túlio  Pereira,

executado de forma fria e covarde por criminosos no Bairro Havaí, na região oeste de

Belo Horizonte. Ele levou cerca de 12 tiros, sendo friamente executado próximo de

sua casa.

Também no dia 26 de agosto, sexta-feira, na Avenida Waldomiro Lobo, esquina com

Avenida  Cristiano  Machado,  tivemos  a  perda  do  Agente  Penitenciário  Ronaldo

Miranda  de  Paula,  42  anos,  pai  de  dois  filhos,  que  também  trabalhava  na

Penitenciária Nélson Hungria desde 2004.

Muitas vezes passa despercebida a morte desses servidores da área de segurança

pública. É bom que os cidadãos, os telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia entendam que,  quando ocorre um homicídio de um cidadão, qualquer

que seja,  é para nós,  que operamos no dia a dia da segurança pública,  a maior
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ruptura social, porque a vida é tida como o maior bem jurídico. Então, se o legislador

consignou que a vida é para todos nós o maior bem jurídico, quando um cidadão

morre vítima de um crime, é para nós a maior ruptura social.

Quando um cidadão da área de segurança pública morre em defesa de toda a

sociedade, a gravidade é muito maior.  Por quê? Porque estamos percebendo que

está morrendo exatamente aquele agente público que pode até andar armado em

defesa da sociedade. A ele apenas é dado esse direito. Quando há homicídios contra

servidores da segurança pública, o último obstáculo foi rompido pelo crime. Portanto,

isso  é  algo  de  extrema  gravidade,  e  precisamos  ficar  atentos,  não  apenas  a

Assembleia,  não  apenas  as  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Direitos

Humanos, mas, especialmente, em primeiríssima mão, o governo do Estado.

Quero relatar, aliás já o fiz outras vezes, que, quando o Promotor Francisco José

Lins do Rego foi morto por criminosos em 2002, houve uma atuação muito rápida do

Estado,  que,  por  meio  do  poder  público,  dos  seus  órgãos  de segurança  pública,

montou uma força-tarefa e imediatamente investigou e identificou os criminosos, que

foram processados, condenados e levados à prisão. Entretanto, quando se trata de

um  servidor  mais  humilde  ou  integrante  de  uma  escala  hierárquica  de  menor

importância  para  o  Estado,  não  assistimos  à  mesma  veemência,  ao  mesmo

empenho. A minha fala, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é dirigida especialmente ao

Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Chefe da Polícia Civil, ao Comandante-Geral

do Corpo de Bombeiros e ao Dr. Murilo de Andrade, Subsecretário de Administração

Prisional.  Esses dirigentes,  acima de tudo,  como chefes de órgãos da segurança

pública do Estado, têm o dever moral de incrementar as investigações, montar uma

força-tarefa  para,  quando  um  policial  militar  ou  civil,  um  bombeiro  ou  Agente

Penitenciário ou Socioeducativo falecer em serviço em razão de sua atividade, para

que essa resposta seja dada rapidamente.

Desde  2003,  este  Deputado,  que  à  época  presidia  a  Comissão  de  Segurança

Pública,  passou a fazer  um acompanhamento sistemático de todos os homicídios

contra servidores da área de segurança pública. O Sr. Marco Túlio Pereira, Agente

Penitenciário, morto de forma covarde, com 12 tiros à queima-roupa, no Bairro Havaí,

é o 147º servidor da área de segurança pública morto em um espaço de tempo de
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quase oito anos. Estamos perdendo para o crime aproximadamente 17 servidores por

ano.

O  Estado  precisa  reagir.  Por  várias  intervenções  que  fizemos  e  por  meio  da

Comissão de Segurança Pública, os chefes de polícia e o governo indicaram, naquele

momento, no calor dos fatos, que montariam um gabinete institucional para responder

a esses ataques. Mas até hoje não vimos uma ação concreta.

Então,  faço  um  apelo  ao  Cel.  Renato  Vieira  de  Souza,  Comandante-Geral  da

Polícia  Militar;  ao  Dr.  Jairo  Lellis,  Chefe  da  Polícia  Civil;  ao  Cel.  Sílvio  Melo,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; e ao Dr. Murilo Andrade, Subsecretário

de  Administração  Prisional:  V.  Exas.  têm  o  dever  moral  de  não  permitir  que  um

servidor  da  segurança  pública  seja  abatido  de  forma  fria  sem  dar  resposta  à

sociedade. Imagine o cidadão que nos assiste neste momento pela TV Assembleia.

Ele  percebe  o  que  eu  disse  sobre  os  147  servidores  da  segurança  pública  que

morreram em serviço ou em razão da atividade desde 2003. Esse cidadão pensa: “Se

o Deputado diz que 147 servidores da segurança pública  morreram e não houve

resposta efetiva, imagine como eu, cidadão comum, que não sou policial militar ou

civil, estou desprotegido”.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em

primeiro lugar parabenizo V. Exa. por abordar, mais uma vez, o tema da segurança

pública. Estou realmente “absurdado” com o dado que V. Exa. expõe aqui. São 147

policiais civis e militares, não é isso?

O Deputado Sargento Rodrigues* - Policiais civis, militares, bombeiros e Agentes

Penitenciários.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - São 147 agentes da segurança pública

abatidos, para usar a expressão de V. Exa., pelo crime. E não existe uma resposta

rápida do Comando-Geral da Polícia Militar na investigação. Imaginem o susto que a

população toma ao saber que mesmo os que combatem o crime não têm resposta

imediata. Ficamos imaginando a situação da própria população, que está submetida,

portanto, à falta de velocidade nas investigações, que não estão sendo feitas nem

para  aqueles  que  combatem  o  crime e  que precisariam,  evidentemente,  de  uma

resposta imediata para que o crime não compensasse.
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Ao mesmo tempo que me espanto, lembro-me também de fazer uma cobrança ao

Cel. Renato, Comandante da Polícia Militar. Até prestei depoimento sobre isso e fui à

Corregedoria de Polícia para verificar o caso dos sindicalistas que estavam sendo

vigiados por ordem do próprio Comando da Polícia Militar. Entretanto, até agora não

obtivemos resposta. No dia – e é por isso que faço este aparte a V. Exa. - o Cel.

Renato julgou que não deveria mandar uma viatura da polícia para ver o que estava

acontecendo,  porque  ele  não  queria  gerar  fato  político.  Então  ele  passou  a  ter

também suas preferências, relacionadas a sobre o que agir e sobre o que não agir

rapidamente.  Nesse  caso  que  V.  Exa.  citou,  deveria  haver  um  ordenamento  de

prioridade no Comando da Polícia Militar, e não ficar ao bel-prazer do Comandante

para que decida se para esse tipo de crime será feita uma averiguação rápida ou não.

Quero  apenas  lembrar  esse  fato  porque  até  hoje  também  não  obtive  nenhuma

resposta de por que o Coronel agiu daquela forma, se ele pode agir sobre o que para

ele é fato político ou não, se ele pode proteger qualquer autoridade que seja, em vez

de investigar o caso. Acho que isso também merece crítica.

Aproveito a oportunidade, Deputado Sargento Rodrigues, para dizer que amanhã se

encerra o prazo para a resposta que o governo ficou de dar sobre os contracheques

zerados dos professores; eles receberam contracheque zerado por causa da greve.

Esperamos que a resposta seja positiva porque os professores estão sem dinheiro

até  para  ir  dar  aula,  eles  não  têm  dinheiro  para  fazer  reposição.  Então,  quero

aproveitar que V. Exa. está falando da segurança pública para lembrar ao Governador

de nos dar uma resposta positiva, no término da greve, pagando os professores para

que eles reponham as aulas. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa. Comungo com a sua forma

de pensamento, pois acredito que o governo, certamente, dará uma resposta positiva,

porque entendemos que os professores merecem todo o respeito. Continuando meu

pronunciamento,  esclareço  que  tenho  acompanhado  sistematicamente  esses

homicídios e essas baixas relacionadas à segurança pública. Sou testemunha dos

investimentos  que o  governo  vem  fazendo na  área  de segurança pública,  e  não

poderia deixar de falar sobre esse assunto, pois esses investimentos jamais foram

feitos em toda a história da segurança pública de Minas Gerais. O que queremos - e
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isso muitas vezes não necessita de recurso financeiro, Deputado Bonifácio Mourão -

é uma apuração, porque em 2002, quando ocorreu a morte do Promotor, montou-se

uma força-tarefa imediatamente para esclarecer o crime, e o criminoso foi levado a

julgamento  e  condenado.  Não  podemos  deixar  que  a  morte  de  um  Agente

Penitenciário, de um Soldado da Polícia Militar ou de um Investigador da Polícia Civil

passe a ser  uma situação natural  e  comum. São 147 servidores.  Esse número é

alarmante e preocupante, e isso não passa nem por recurso, mas por uma área de

inteligência integrada. É uma questão de se estabelecerem prioridades. O comando

da Polícia Militar,  a  chefia  da  Polícia  Civil,  o  comando do Bombeiro,  a chefia  da

Subsecretaria  de  Administração  Prisional  passariam a  adotar  uma prioridade,  um

gabinete integrado e uma força-tarefa permanente.

Deputado Bonifácio Mourão, eles têm de criar um órgão permanente na Secretaria

de  Defesa  Social,  com  uma  coordenação  de  inteligência  para  responder

imediatamente, porque é isso que precisa ser feito, e não apenas pensar em mais

recursos ou novos investimentos. É preciso priorizar políticas internas nos órgãos de

segurança pública. Imaginem se um Soldado é morto e a resposta não é imediata! O

outro policial que trabalha fica desanimado e triste. Espero que esse apelo que faço

da tribuna hoje seja o último feito às chefias de polícia.  Faço, aqui,  um apelo ao

Governador Anastasia, pois sei que ele é um homem honrado, sério e administra bem

este Estado. Espero que ele cobre isso dos nossos chefes de polícia e que tire do

papel aquilo que foi prometido há mais de dois anos, quando este Deputado ocupou a

tribuna  para  criar  esse  gabinete,  um  órgão  interno  destinado  exclusivamente  ao

tratamento dessa matéria. É preciso que o Estado dê uma resposta aos familiares e

às vítimas dos servidores da segurança pública que estão sendo abatidos. Portanto,

não há resposta.

Quero pedir  desculpas a V.  Exa.,  pois  eu precisava fazer  esta conclusão,  mas,

claro, sem deixar de reconhecer o quanto o governo investiu ao longo desses anos. É

preciso priorizar a área de inteligência, haver a integração desses órgãos e um órgão

específico  para  fazer  a  apuração.  O  que  não  podemos  aceitar  é  que  matar  um

Soldado, um Investigador e um Agente Penitenciário seja considerado algo comum no

nosso cotidiano, pois se trata de uma ruptura social muito grave, à qual precisamos,
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enquanto Estado, responder à altura. Quero pedir desculpas novamente a V. Exa.,

mas tenho consciência de que o governo vem fazendo sua parte e investindo muito.

No entanto, falta uma política interna. Posso afirmar a V. Exa., Deputado Mourão,

com muita tranquilidade, que não é necessário mais recurso financeiro nem efetivo

humano,  mas  estabelecer  uma  prioridade  interna.  Os  chefes  de  polícia  podem

resolver esse problema, basta terem boa vontade e consciência, visto que não podem

ver seus subordinados sendo abatidos sem apresentarem uma resposta imediata. É

isso que pedimos ao Governador Anastasia, e tenho certeza de que ele estará atento

ao nosso apelo. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente nas

galerias e que nos assiste pela TV Assembleia, volto a esta tribuna com um tema que

já  abordei  inúmeras  vezes.  Temos  acompanhado  de  perto  esse  assunto  que  diz

respeito às agressões sofridas pela população da minha querida Paracatu, em função

da exploração da mina de ouro da Kinross, empresa canadense, naquela cidade.

Quero tornar pública uma pauta, que lerei rapidamente, elaborada e publicada na

Câmara Municipal de Paracatu pela Central de Associações de Bairros da cidade,

que tem capitaneado a luta social, a luta política com relação à poluição provocada

pela mineradora e que prejudica o povo de Paracatu. (- Lê:)

“A partir  do início da fase moderna da exploração mineral do ouro em Paracatu,

iniciada pela RTZ, depois RPM e agora Kinross, a população circunvizinha da mina

vem sofrendo muito. No início, por ser uma exploração menor e mais distante da área

urbana, não se sentia tanto os efeitos e transtornos com vibrações, ruídos e poeira.

Porém, com a aproximação da lavra rumo à área habitada e o aumento dos volumes

explorados com as constantes expansões,  nos últimos dez anos  a  situação ficou

insustentável.

Hoje vemos um volume de interferência no meio ambiente, com levantamento de

poeira,  vibrações  e  ruídos  constantes  que  está  afetando  irremediavelmente  a

qualidade  de  vida  da  população.  Nos  bairros  periféricos,  muitas  casas  ficaram

trincadas devido às vibrações, a quantidade de poeira levantada atrapalha até mesmo
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as famílias na hora de alimentar, sem contar as roupas que sujam ao secar nos varais

e ainda o ruído constante de máquinas trabalhando, quando, principalmente à noite,

não  deixam  as  pessoas  dormirem.  Para  muitos  moradores  destes  locais,  que  já

mostram situações psicóticas de verdadeiro desespero, parece que estão morando

no limiar do inferno.

Existem  vários  casos  de  famílias  que  necessitam  deslocar  seus  filhos  para

dormirem em casas de parentes e amigos em outros bairros, saindo com eles desse

ambiente tão hostil, onde já não se consegue respirar normalmente. Devido a isso, há

incidência de doenças respiratórias.

Outros  pretendem  sair  desse  desespero,  mas  não  têm  condições  de  comprar

imóvel  em  outro  local  e  não  conseguem  vender  o  seu,  pois  ninguém  quer  esta

situação  nem  de  graça.  Assim,  estamos  vendo  a  verdadeira  situação  do  ditado

popular:  'se  ficar  o  bicho  come,  se  correr  o  bicho  pega'.  São  pessoas  pobres,

trabalhadoras vendo o único patrimônio que possuem na vida virando pó. Ao contrário

de melhorar o local e valorizá-lo, vemos esse lugar ficar amaldiçoado e desvalorizado.

Com o ruído constante de máquinas à noite, por noites seguidas, alguns pais de

família já dão mostra de problemas psíquicos devido à falta do sono reparador.

Frente a tudo isso, a população dos Bairros Alto da Colina, Amoreiras II, Bela Vista

II,  Santo  Eduardo  e  Esplanada,  tem  se  reunido  com  suas  representações  em

associações  e  com  a  Central  das  Associações  para  discutir  a  situação  e  propor

formas de luta e exigir soluções. Acreditamos que estas soluções devem vir tanto da

Prefeitura, que está omissa, quanto da própria empresa, que está fazendo ouvidos de

mercador. O povo fala e reclama, mas parece que os problemas não são com ela.

Nos  últimos  dias,  com  a  sinalização  da  empresa  de  que  está  estudando  uma

proposta de solução para os problemas, resolvemos adiar uma grande manifestação

para mostrar  aos olhos do mundo os absurdos que estão acontecendo em nossa

cidade, com a paralisação da BR-040 e marcha até a porta da empresa. Resolvemos

esperar as sinalizações positivas, mas já vemos que estamos sendo enrolados mais

uma vez.  Daí  perguntamos se essa empresa tem responsabilidade social,  se não

veem  que  estão  criando  um  passivo  que  pode  ficar  insuportável,  que  poderão

inviabilizar seu próprio negócio.
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Para  tentar  resolver  minimamente  os  problemas,  a  população  destes  bairros

propõe: 1 - Que a empresa compre as propriedades dos moradores dos bairros mais

afetados,  em  um  plano  de  desocupação  continuada,  se  comprometendo  com  a

retirada do número de famílias que for necessário para dar fim aos problemas num

horizonte de 10 anos. 2 – Paulatinamente, e ao mesmo tempo, fazer destas áreas

desocupadas uma cortina verde, com plantio de espécies vegetais de crescimento

rápido. 3 - Indenizar o Município pelas redes de água, esgoto, energia, pavimentação

e  órgãos  públicos  existentes  nestes  locais.  4  -  Que  a  empresa  crie  formas  de

exploração que minimizem a difusão de poeiras próximo aos referidos bairros, com

aplicação de produtos específicos em taludes. 5 - Que estude um plano de lavra que

minimize  os  trabalhos  à  noite  nas  proximidades  dos  bairros  enquanto  a  sua

população não for deslocada”.

Concluindo, Sr. Presidente, “6 - que as compras dos imóveis se façam pelo valor

médio dos imóveis do Município, uma vez que a população do entorno da mina foi

prejudicada e precisa de  valores necessários  para comprar outro  imóvel  em local

diferente  para  morar  dignamente;  7  -  que  as  negociações  dos  imóveis  sejam

verificadas por uma comissão de representantes de moradores e Prefeitura, que farão

aferições dos valores avaliados; 8 -  que se efetive em lei a contribuição anual da

empresa para o fundo de desenvolvimento sustentável sugerido pelo Plano Paracatu

2030, em um montante generoso a ser definido pela sociedade organizada, empresa

e poder público. Paracatu, 14/9/2011”. Assina Mauro Mundim, Presidente da Central

das Associações Comunitárias de Paracatu.

É esse o documento, Sr. Presidente, e esperamos que a mineradora Kinross em

Paracatu de fato honre seus compromissos de responsabilidade social e minimize o

sofrimento  da  população,  particularmente  da  população  vizinha  à  mina.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à
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2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 796/2011, do Deputado Carlos Pimenta, ao Projeto de

Lei nº 328/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, por guardarem semelhança entre

si.

Mesa da Assembleia, 5 de outubro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.638 a 1.641/2011, da

Comissão de Segurança  Pública,  1.642  a  1.650/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais, 1.651/2011, da Comissão de Minas e Energia, 1.652/2011, da Comissão

da Pessoa com Deficiência, 1.653 a 1.658/2011, da Comissão de Educação, 1.659 a

1.670/2011, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.671 e 1.672/2011, da Comissão

do Trabalho. 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 19ª Reunião

Ordinária,  em 28/9/2011,  dos Projetos  de  Lei  nºs  2.168/2011,  do Deputado Paulo

Guedes, e 2.175/2011, do Deputado Pompílio Canavez; do Trabalho - aprovação, na

20ª Reunião Ordinária, em 28/9/2011, dos Projetos de Lei nºs 911/2011, do Deputado

Gustavo  Corrêa,  1.775/2011,  do  Deputado  Delvito  Alves,  2.103  e  2.107/2011,  do

Deputado  Durval  Ângelo,  2.119/2011,  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

2.130/2011, com a Emenda nº 1, do Deputado Luiz Carlos Miranda, 2.141/2011, do

Deputado  Duarte  Bechir,  2.146/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  2.147/2011,  do

Deputado Durval  Ângelo,  2.166/2011,  do Deputado Paulo Guedes, 2.170/2011,  do

Deputado  Rogério  Correia,  2.194/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,
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2.205/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.209/2011, do Deputado Neilando Pimenta,

e 2.213/2011, do Deputado Duarte Bechir, e dos Requerimentos nºs 1.553/2011, da

Deputada Liza Prado, e 1.557/2011, da Comissão de Participação Popular; de Cultura

-  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  28/9/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.044/2011, do Deputado Doutor Viana, e 2.199/2011, do Deputado Carlin Moura, e

dos  Requerimentos  nºs  1.436/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  1.550/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, e 1.555/2011, do Deputado Doutor Viana; de Turismo

-  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  4/10/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.189/2011, do Deputado Tenente Lúcio; de Defesa do Consumidor - aprovação, na

22ª  Reunião  Ordinária,  em  4/10/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.453/2011,  da

Comissão de Assuntos  Municipais,  e 1.543/2011,  do  Deputado Elismar  Prado;  de

Administração Pública -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em 4/10/2011,  dos

Requerimentos  nºs  1.448  e  1.449/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,

1.471/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 1.552/2011, da Deputada Liza

Prado; de Segurança Pública - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 4/10/2011,

dos Projetos de Lei nºs 1.587/2011, do Deputado Bonifácio Mourão, e 1.774/2011, do

Deputado Delvito Alves, com a Emenda nº 1; de Esporte - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária,  em 4/10/2011,  dos Projetos  de  Lei  nºs  1.624/2011,  do  Deputado  Tiago

Ulisses,  1.930/2011,  do  Deputado Duarte  Bechir,  2.052/2011,  do  Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  2.066  e  2.068/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  2.127/2011,  do

Deputado Inácio Franco, 2.138/2011, do Deputado Neider Moreira, e 2.202/2011, do

Deputado  Marques  Abreu,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.432/2011,  do  Deputado

Rômulo  Veneroso,  1.438  e  1.462/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e

1.464/2011, do Deputado Fábio Cherem; e de Assuntos Municipais - aprovação, na

20ª  Reunião  Ordinária,  em  5/10/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.592/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.599/2011, do Deputado Neider Moreira (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Sargento

Rodrigues (4) em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 320,
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371, 372 e 434/2011 e Fábio Cherem em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 2.232/2011 (Arquivem-se os projetos.), nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno; requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.366/2010; e, nos termos do inciso

XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão e André Quintão e outros em que solicitam a convocação de reunião especial

para  homenagear  a  Caixa  Econômica  Federal  pelos  150  anos  de  sua  fundação,

Doutor  Viana  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -

pelos  20  anos  de  sua  fundação,  Duarte  Bechir  e  outros  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Dom Cabral de Campo

Belo pelos 71 anos de sua fundação, e da Deputada Luzia Ferreira e outros em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Hospital Mário Penna

pelos 40 anos de sua fundação.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 320/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 1.146/2011, da

Deputada Ana Maria Resende, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 12.

Assim sendo,  a Presidência  encaminha a matéria às  Comissões de Justiça,  de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,

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

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão de Assuntos Municipais  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de

Transportes,  à  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  e  à  Rede  Ferroviária

Federal pedido de informações sobre o estado de conservação e o cumprimento dos

contratos de concessão referentes à manutenção do patrimônio histórico e cultural da

infraestrutura ferroviária existente no Município de Ribeirão Vermelho. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.



251
____________________________________________________________________________

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura  Municipal de Patrocínio pedido de informações sobre as

perspectivas de implantação de indústria química no Município e sobre os critérios

utilizados  para  a  escolha  da  respectiva  área  de  implantação.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  empresa  Vale  S.A.  pedido  de  informações  sobre  o  processo  de

implantação de indústria química no Município de Patrocínio, com o detalhamento dos

impactos ambientais do empreendimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado aos gerentes das agências do Banco do Brasil, do HSBC, do Bradesco

e da Sicoob-Copacred no Município de Patrocínio pedido de informações sobre a não

concessão de empréstimos aos moradores das comunidades de Santo Antônio da

Lagoa Seca, Tijuco e Esmeril, em provável descumprimento do Código de Defesa do

Consumidor,  conforme  relatos  dos  moradores  em  audiência  pública  na  qual  foi

debatida a possibilidade de implantação de uma usina química de fertilizantes em

Patrocínio.  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  seja

encaminhado  à Petrobras pedido de modelo e cópia de contratos entre a refinaria

Gabriel Passos e as distribuidoras. 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  seja

encaminhado à Agência Nacional de Aviação Civil  pedido de informações sobre o

reajuste de tarifas ou sobre a possível criação de qualquer nova tarifa. 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  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG as notas taquigráficas

da  42ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  e  pedido  de  providências  para

apuração dos fatos narrados nessas notas taquigráficas. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte,  à  Comissão

Municipal de Nefrologia e Transplante de Belo Horizonte, ao Grupo Santa Casa de

Belo Horizonte e ao Hospital Felício Rocho as notas taquigráficas da 19ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  a  realização  de

apurações  internas  acerca  das  denúncias  de  mortes  decorrentes  de  transplantes

realizados  pelo  médico  José  Maria  Gross  Figueiró;  sobre  a  dupla  cobrança  por

transplantes realizados pelo médico Walter Antônio Pereira; e sobre as razões pelas

quais os referidos médicos continuam atuando nas mencionadas instituições, apesar

de denúncias de condutas antiéticas por parte desses profissionais. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Regional  de  Medicina  as  notas  taquigráficas  da  19ª

Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  punições

aplicadas  aos  médicos  José  Maria  Gross  Figueiró,  por  mortes  ocorridas  durante

transplantes,  e  Walter  Antônio  Pereira,  por  dupla  cobrança  em  transplantes.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Comissão de Defesa dos Direitos e Prerrogativas da Seccional de

Minas Gerais da OAB as notas taquigráficas da 45ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de providências para apuração das denúncias de obstrução ao

trabalho do advogado apresentadas nas referidas notas. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Inmetro as notas taquigráficas da 50ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de informações sobre as providências que possam ser tomadas

com relação às situações narradas nas referidas notas. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  das  Comissões  de  Saúde  e  de  Defesa  do  Consumidor  em  que

solicita seja encaminhado às Comissões de Saúde da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal pedido de informações sobre suas respectivas agendas e a intenção

de debaterem a decisão da Secretaria de Direito Econômico que ordena às entidades

médicas,  notadamente  a  Associação  Médica  Brasileira,  o  Conselho  Federal  de

Medicina  e  a  Federação  Nacional  dos  Médicos,  que  não  se  manifestem  sobre

questões  relacionadas  aos  planos  de  saúde.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja encaminhado

aos Prefeitos Municipais de Caldas, de Santa Rita de Caldas e de Poços de Caldas

informações  sobre  as  medidas  adotadas  com  relação  à  proteção  de  animais

domésticos, tendo em vista a ocorrência de maus-tratos e matança de cachorros e

gatos nesses Municípios. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Transporte  em  que

solicitam seja encaminhado à Associação Brasileira de Defesa do Consumidor pedido

de  providências  para  que  os  caminhões  produzidos  no  País  contenham,  como

equipamento  de  série,  dispositivo  de  rastreamento  por  satélite.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Transporte  em  que

solicitam seja encaminhado aos fabricantes de caminhões que especifica pedido de

providências  para  que  os  caminhões  produzidos  no  País  contenham,  como
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equipamento  de  série,  dispositivo  de  rastreamento  por  satélite.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação  Nacional de Saúde – Funasa – pedido de informações

sobre  denúncias  de  infanticídio  indígena  em  Minas  Gerais.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Segurança Pública  em  que solicita  à  Fundação

Nacional do Índio - Funai - informações sobre denúncias de infanticídio indígena em

Minas Gerais.  Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal  em  Governador  Valadares  pedido  de

informações  sobre  o  inquérito  existente  naquela  comarca relativo  a  denúncias  de

infanticídio  indígena  entre  os  membros  da  tribo  maxacali.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação em que solicita  seja encaminhado ao

Ministério  da  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  implantação  do  Instituto

Federal  Tecnológico  -  Ifet  -  no  Município  de  Teófilo  Otôni.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja encaminhado

ao Samu pedido de informações sobre a porcentagem de atendimentos de pessoas

acidentadas  com  motos  em  Belo  Horizonte.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado

ao Ministério dos Transportes pedido de cópia do levantamento parcial realizado pela

Pasta sobre a idade média dos caminhões que circulam pelas rodovias federais. Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de informações sobre a pavimentação do segmento

Jacinto - Salto da Divisa, na BR-367, integrante do trecho Salto da Divisa - Almenara,

constante  do  programa  Caminhos  de  Minas.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja o Projeto de Lei nº

737/2011  distribuído  à  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  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 Duarte Bechir em que solicita seja o Projeto de Lei nº

1.631/2011  distribuído  à  Comissão  de  Cultura  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 Sávio Souza Cruz em seja solicita seja o Projeto de Lei

nº 2.181/2011 distribuído à Comissão de Minas e Energia 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 Inácio Franco em que solicita seja o Projeto de Lei nº

855/2011  distribuído  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  para  parecer.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  nº  1.002/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de  providências  para  que seja  remetida a  esta

Casa cópia do relatório de fiscalização do transporte coletivo rodoviário na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, sob jurisdição desse órgão. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.
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Requerimento nº 1.095/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre as vilas da Região Metropolitana

de Belo Horizonte que não possuem rede de energia elétrica. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.106/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre o impacto

que teria na economia mineira e na região de Ouro Preto o fechamento da unidade da

empresa Novelis do Brasil Ltda. instalada nesse Município. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.106/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.109/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao BDMG pedido de cópia dos contratos e acordos selados entre essa

instituição e a empresa Novelis  do Brasil  Ltda. e do relatório dos investimentos e

empréstimos  que  o  BDMG  tenha  contratado  com  essa  empresa.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.110/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre os relatórios das

receitas diretas e indiretas que a unidade da empresa Novelis do Brasil Ltda. em Ouro

Preto gera para o Estado, dos incentivos dados pelo Estado a essa empresa e das

dívidas desta para com o Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ivan

Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do
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Estado de Minas Gerais - Ipem-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que o há para

a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno  para,  nos  termos  de  seu  §  1º,  transferi-la  ao

Deputado Paulo Guedes.  A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador  o

prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,

cumprimento, mais uma vez, nosso público que está nas galerias e todos os mineiros

e  mineiras  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  em  diversas  cidades  do

Estado.

Deputados Rogério Correia, João Leite, Gustavo Perrella e demais colegas nesta

Casa,  vim  aqui,  hoje,  para  comemorar  uma bela  notícia,  ou  seja,  mais  uma boa

notícia do governo, da nossa Presidente Dilma,  que tem tratado Minas Gerais  de

forma muito especial, alocando aqui recursos em diversas áreas - aliás, maior volume

de recursos da história na recuperação de estradas e no asfaltamento de rodovias

importantes.  Na  verdade,  são  mais  de  R$3.000.000.000,00  de  investimento  nas

rodovias  de  Minas  com  recursos  do  governo  federal.  A Presidente  esteve  aqui,

recentemente, para anunciar mais de R$3.000.000.000,00 para a retomada do metrô

de Belo Horizonte. Enfim, são notícias animadoras, que mostram a forma como a

Presidente Dilma vem tratando o nosso país, principalmente um tratamento especial a

Minas Gerais no que se refere à liberação de recursos.

Quero aqui, Deputado Rogério Correia, também relembrar que, na segunda-feira, à

9 horas, reunimos-nos com o Sr.  Fernando Bezerra, nosso Ministro da Integração

Nacional,  no Palácio Tiradentes, acompanhados do Dr.  Clementino, Presidente da

Codevasf, do ex-Deputado Dimas Rodrigues, Superintendente da Codevasf de Minas

Gerais,  e  vários  parlamentares,  Deputados  Federais  votados  no  Vale  do  São

Francisco.  Estava  presente  também  o  Deputado  Federal  Gabriel  Guimarães.  O

governo federal colocou à disposição do Estado de Minas Gerais mais uma grande

quantia, R$130.000.000,00, para a realização de obras importantes na revitalização
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do  Rio  São  Francisco.  Anunciou  a  construção  de  rede  de  esgoto  para  mais  18

cidades da calha e para cidades que têm afluentes do Rio São Francisco. Foram

várias as cidades beneficiadas, entre elas a minha querida cidade de Manga, devido

a  um  trabalho  pessoal  que  tive,  junto  com  o  então  Deputado  Federal  Virgílio

Guimarães, e agora com o Deputado Gabriel. Estivemos várias vezes na Codevasf,

em  Brasília.  Em  Manga,  havia  um  problema  seriíssimo.  Lá  não  havia  projeto,  a

Prefeitura de Manga não fez o dever de casa por retaliações, portanto o projeto para

se fazer  a  rede de esgoto não existia.  Mas  nós  conseguimos,  por  intermédio  da

Copasa, por meio do nosso trabalho. A Copasa deu o projeto, e conseguimos incluir

R$10.000.000,00 para fazer a rede de esgoto e a estação de tratamento da cidade de

Manga.  Também  conseguimos  incluir  para  a  continuidade  dos  trabalhos  em

Itacarambi,  onde  já  havia  rede de  esgoto,  mas  somente  em uma parte.  Agora  a

cidade de Itacarambi, Deputado Rogério Correia - e V. Exa. tem votos lá -, terá 100%

do  esgoto  tratado,  porque  foram  liberados  mais  R$4.000.000,00  para  a  Copasa

concluir  as  obras  de  esgotamento  sanitário  naquela  cidade.  Sem  citar  as  outras

cidades da nossa região. Foram liberados recursos também para concretizar as obras

de  rede  de  esgoto  e  estação  de  tratamento  nas  cidades  de  Capitão  Enéas,  e

R$30.000.000,00 para fazer a rede de esgoto da cidade de Espinosa. Quero aqui

anunciar para meus amigos e companheiros de Espinosa que foram liberados para

aquela cidade R$30.000.000,00. Também foram liberados R$18.000.000,00 para a

construção da rede de esgoto em Monte Azul; recursos para a conclusão da rede de

esgoto de Francisco Dumont, Juvenília, Lontra, Paineiras, Pedras de Maria da Cruz,

Presidente  Juscelino,  Prudente  de  Morais,  São Gonçalo  do  Abaeté,  São João da

Ponte,  Varzelândia  e  Verdelândia.  Ao  todo,  Deputado  Rogério  Correia,  foram

repassados,  pelo  governo  federal,  R$136.000.000,00  à  Copasa  para  que  essa

empresa,  que já  é a  detentora  dos serviços de  abastecimento  de  água e esgoto

nessas cidades, construa a rede de esgoto e as estações de tratamento. Obras como

essas vêm cumprir um compromisso iniciado no governo do Presidente Lula, quando

se comprometeu a investir  na  revitalização do Rio  São Francisco.  E todos  esses

compromissos vêm sendo cumpridos. Ao longo dos últimos quatro anos, Deputado

Rogério Correia, já foram investidos em revitalização, só em Minas Gerais, mais de
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R$500.000.000,00.

Eu, como Presidente da Cipe São Francisco, fico de certa forma, aliviado, porque o

governo federal tem cumprido as parcerias, tem cumprido tudo aquilo que realmente

está comprometido com as nossas bases, com a população mais carente, com as

cidades que mais precisam.

Além  desses  recursos  tão  importantes  anunciados  na  segunda-feira,  Deputado

Rogério Correia, houve outro anúncio importante na semana passada. O Ministro da

Educação,  Fernando  Haddad,  anunciou  a  liberação  de  R$80.000.000,00  para  a

Unimontes, para a construção de 13 escolas técnicas em Minas Gerais, sendo 10

delas  no  Norte  de  Minas.  Vamos  ter  escola  técnica  em  Espinosa,  Monte  Azul,

Janaúba,  Bocaiuva,  Taiobeiras,  Brasília  de  Minas,  várias  cidades  do  Vale  do

Jequitinhonha  e  na  minha  querida  cidade  de  Manga.  A escola  técnica  foi  nossa

reivindicação antiga, e conseguimos incluir Manga para recebê-la.

Portanto, estamos anunciando a construção de mais 13 escolas técnicas na região.

Esse é mais um compromisso ainda do Presidente Lula, cujo protocolo foi assinado

em 2009, quando ele esteve em Araçuaí para inaugurar a escola técnica de lá. Na

oportunidade ele assinou o convênio, e agora o Ministro Fernando Haddad, depois

que  a  Unimontes  apresentou  todos  os  projetos,  está  liberando  recursos  para  a

construção dessas escolas.

A notícia triste que tenho de dar, Deputado Rogério Correia, é que a Unimontes,

além da construção, seria também a responsável pela gestão dessas escolas, mas,

infelizmente,  essa gestão  foi  retirada  da Unimontes  e  repassada  à  Secretaria  de

Educação.  E  sabemos  que  a  Secretaria  de  Educação  tem  sérios  problemas  a

resolver: o problema dos professores, a greve e os salários. Seria muito interessante

que  a  Unimontes,  que  já  possui  um  corpo  técnico  instalado  no  Norte  de  Minas,

excelência em conhecimento nas diversas áreas e experiência em diversos cursos

técnicos  e  superiores,  continuasse responsável  pela  gestão  dessas  escolas.  Não

deveriam usar a Unimontes como mera construtora, o ideal seria que ela fosse, além

da  construtora  das  nossas  escolas,  a  responsável  pela  manutenção  delas,

disponibilizando seus servidores, seus funcionários e seu conhecimento às escolas

técnicas, para que funcionem corretamente na nossa região.
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O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Paulo  Guedes,  quero

parabenizá-lo  primeiramente  pelo  seu  trabalho  no  Norte  de  Minas,  que  o  fez  o

Deputado do PT mais votado no Norte de Minas e um dos mais votados no Estado.

Isso ocorreu exatamente pelo trabalho que V. Exa. desenvolve em prol da população

norte-mineira. Essa população assiste a um desenvolvimento da sua região, como

diria  o Presidente Lula,  nunca visto na  história  deste Estado e deste país.  A um

mesmo crescimento  assiste  o  Nordeste  brasileiro,  que foi  campeão de venda de

motos, ganhando da Região Sudeste e mostrando que o desenvolvimento chegou a

outras regiões do Brasil e não apenas às Regiões Sul e Sudeste.

Vivíamos reclamando da desigualdade de renda e solicitando que a desigualdade

regional fosse cada vez mais diminuída. Ressalto que o Nordeste brasileiro inclui a

Área Mineira do Nordeste - o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Essa região

viu que o crescimento se tornou realidade com o governo do Presidente Lula. Alguns

não compreendem ainda por que o Lula é tão benquisto no Nordeste e lá teve uma

votação estrondosa. Basta fazer, como V. Exa., a comparação entre o que chega e o

que chegava a essas regiões, e veremos explicado o agradecimento do povo a um

governo  que  reconheceu  a  necessidade  de  diminuir  as  divisões  regionais  e  as

desigualdades também. Foi isso o que aconteceu.

V. Exa. citou algumas obras fundamentais de esgotamento sanitário, que também

têm como pressuposto a revitalização do São Francisco. São obras essenciais, a que

alguns  foram  contrários,  mas  que  sempre  defendemos.  Sempre  dissemos  que,

independentemente do que seria feito no São Francisco nas proximidades do mar, o

fundamental seria revitalizarmos o rio no Estado de Minas Gerais, onde ele nasce e

percorre  uma  grande  distância  antes  de  adentrar  a  Bahia  e  outros  Estados  do

Nordeste e desaguar no mar. Seria de enorme importância que as obras referentes à

revitalização do Rio São Francisco ficassem prontas, e agora V. Exa. anuncia que

elas estão sendo executadas, especialmente as de esgotamento sanitário, que são as

mais caras e importantes, porque impedem que o rio fique assoreado e permitem que

ele tenha vitalidade e saúde, já que os esgotos não serão lá jogados sem tratamento.

São os exemplos que V. Exa. citou aqui.

Mas, apenas para complementar esse aparte, quero dizer que a Presidenta Dilma



261
____________________________________________________________________________

também  nos  deu  agora,  na  Europa,  uma  importante  lição  de  continuação  do

crescimento econômico e apontou ao mundo a necessidade de combater a crise, que

a  Europa  e  os  Estados  Unidos  atravessam,  com  o  crescimento  econômico.  É

impressionante! Quem diria que o Brasil iria à Europa dar exemplo? Mas a Presidenta

foi lá e disse aos governos europeus: não façam um plano de austeridade e de corte

de investimentos;  façam como o Brasil  e  aprimorem o investimento;  combatam a

crise,  não  com  a  recessão  econômica,  do  antigo  modelo  neoliberal,  mas  com  a

divisão de renda e a promoção da igualdade, porque, com investimento do Estado, o

próprio país responde ao crescimento econômico com mais crescimento e geração de

emprego  e  renda.  Quem  diria  que  uma Presidenta  da  América  Latina  -  aliás,  a

primeira do Brasil - chegaria na Europa e daria um exemplo à brasileira de superação

da crise econômica? E é exatamente isso: com obras de infraestrutura. V. Exa. citou

as obras do PAC no Norte de Minas, mas há essas obras também aqui, como a do

metrô, que V. Exa. bem lembrou. Serão liberados agora R$3.000.000.000,00 para o

metrô em Belo Horizonte e bilhões para todo o Brasil, para planejamento do Estado.

Ou seja, em vez de o Estado abrir mão para a iniciativa privada apenas, como fazem

os neoliberais - modelo antigo e ultrapassado -, o Estado coordena o crescimento

econômico. É esse o aprendizado que Dilma e Lula trouxeram para o Brasil. É isso o

que acontece. Ou seja, o Estado não pode deixar de investir, especialmente em um

momento de crise econômica. Se o Estado investe e planeja, o país continuará em

condições de promover o seu crescimento com desenvolvimento sustentável.

Então,  quero  parabenizar  V.  Exa.,  até  porque  no  Norte  de  Minas  vê-se  uma

experiência concreta disso. Mas vemos o mesmo também em Belo Horizonte, com as

obras  do  metrô;  a  BR-381,  cujo  recurso  também  será  anunciado;  as  obras  de

saneamento na Lagoa da Pampulha, que evidentemente será feito pela Copasa, em

parceria,  mas  com  recursos  vindos  do  governo  federal,  em  um  total  de

R$120.000.000,00. Isso é um planejamento do crescimento!

Por  fim,  Deputado  Paulo  Guedes,  quero  parabenizá-lo  também  por  tratar  da

situação  da  educação.  Além  do  que  V.  Exa.  citou  para  o  Norte  de  Minas,  cinco

milhões  de  jovens em todo o  Brasil  entrarão para  as áreas técnicas das  escolas

federais ou particulares, por meio de bolsas, pelo programa Pronatec. Então, teremos
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mão de obra  especializada entre  a nossa juventude,  que,  portanto,  não ficará ao

deus-dará, desempregada e sendo disputada pelo tráfico. Ao contrário, o Estado está

dando à juventude condições de estudo e de emprego. Acho que o Brasil continua no

rumo certo, e o Norte de Minas cresce, como cresce o Brasil. Parabéns a V. Exa. por

nos trazer esse tema e expor aos mineiros essa questão tão fundamental.

O Deputado Paulo Guedes* - Quero anunciar, Sr. Presidente e Deputado Rogério

Correia, que não houve liberação de recursos apenas para as escolas técnicas, para

as estradas, para o metrô, para a Lagoa da Pampulha. Há também um investimento

grande, pesado, no ensino superior.

A Presidenta Dilma também anunciou,  por  intermédio do  Ministro da Educação,

mais dois câmpus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri: um

em Unaí e outro, Deputado Rogério Correia, no Norte de Minas, em nossa cidade de

Janaúba. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Prefeito José Benedito, que foi

tão  criticado  nos  dois  primeiros  anos.  Na  verdade,  ele  pegou  uma  Prefeitura

sucateada. O ex-Prefeito deixou a cidade numa situação horrorosa, com dívidas, com

problemas  na  área  de  saúde  e  com  obras  paralisadas.  Porém  o  Prefeito  José

Benedito conseguiu nesse período organizar as finanças da Prefeitura, o Município e

fazer projetos importantes. Agora os resultados estão saindo: o anúncio de mais de

R$40.000.000,00 para Janaúba, destinados à construção do câmpus da Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, lá em Janaúba, que já começará com

sete cursos e 2.500 vagas. Isso vai transformar a economia de Janaúba e da Serra

Geral de Minas Gerais.  Por  essa razão,  também gostaria  de agradecer ao nosso

Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e ao Ministro

Fernando Haddad.

Além disso, quero falar sobre a importância de investimentos como esse que estão

mudando e  provando o contrário,  pois  antigamente,  nos governos anteriores,  nas

gestões  passadas,  antes  do  Presidente  Lula,  os  investimentos  eram  só  para  os

grandes centros, para os lugares mais ricos, para o Sudeste e para o Sul. Agora é o

contrário. Hoje estamos vendo o Norte de Minas e o Nordeste crescendo, gerando

emprego e oportunidades, e a economia está aquecida. Nesses últimos oito anos,

foram quase 18 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil. Temos muito
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orgulho de falar que fazemos parte de um governo decente, que se preocupa com os

mais pobres, que criou políticas importantes em todas as áreas, como na saúde e na

educação, mas principalmente investiu no social com programas importantes, como o

Bolsa-Família,  o  Luz  para  Todos,  uma  revolução  no  campo.  Deputado  Rogério

Correia, a pessoa que recebe energia em casa vira um consumidor de primeira, afinal

ele corre para comprar uma geladeira, uma televisão e um ferro elétrico.

Enfim, tudo isso tem aquecido a economia. O milagre que o Presidente Lula fez - e

que Dilma está fazendo -  foi  colocar o dinheiro no bolso das pessoas que nunca

tiveram acesso a ele. Famílias que não tinham renda alguma hoje passaram a tê-la,

entraram no mercado de trabalho e estão fazendo a economia girar.

Por isso temos orgulho de integrar esse governo que anuncia, a cada dia, obras e

mais obras para o Brasil,  programas e mais programas importantes para o nosso

Estado. Hoje temos a alegria de vir aqui dizer que a Presidenta está liberando mais

de R$3.000.000.000,00 para o metrô e mais de R$3.000.000.000,00 de investimentos

para as rodovias federais de Minas. São mais de R$500.000.000,00 investidos na

revitalização do Rio São Francisco, dezenas de escolas técnicas sendo construídas

em  Minas  Gerais,  câmpus  e  mais  câmpus  de  universidades  federais.  Esse  é  o

governo  com que  sempre  sonhamos,  esse  é  o  governo que  muda  o  Brasil  para

melhor.

Deputado Rogério Correia,  também gostaria  de  parabenizar  a nossa Presidenta

Dilma  pela  postura  firme  contra  a  corrupção,  combatendo-a  em  todos  os  níveis.

Temos uma Polícia Federal livre, que atua, doa a quem doer. Seja de que partido for,

cometeu falcatrua no governo, a investigação chega na hora, e a Presidenta Dilma

não pensa duas vezes para tomar as medidas que devem ser tomadas, ao contrário

de algumas coisas que temos visto aqui, em Minas Gerais. Há 12 anos, tentamos

abrir  uma  CPI  nesta  Casa,  mas  aqui  não  se  investiga  nada.  Foi  assim  quando

denunciamos os escândalos do IEF, que culminou com a prisão do Presidente desse

Instituto. Não se investigou nada nesta Casa.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Deputado, estava inscrito para falar,

mas tive um compromisso externo, por isso não estava aqui no momento da minha

fala.  Gostaria  de  pedir  a  V.  Exa.  a  gentileza  de  não solicitar  o  encerramento  da
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sessão ao final de sua fala, a fim de que eu possa me pronunciar sobre uma questão

relevante de uma cidade na qual sou majoritário.

O Deputado Paulo  Guedes*  -  Perfeitamente,  Deputado.  Estive  aqui  no  primeiro

mandato, de 2007 a 2010, e todos os dias, Deputado Rogério Correia, havia art. 70.

Infelizmente, agora podemos contar nos dedos o dia em que podemos usar o art. 70

na Casa. Espero que possamos voltar a usá-lo,  como está sendo feito hoje, para

debatermos ideias. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas isso

engrandece o nosso Parlamento, a nossa Casa. Jamais usarei a prerrogativa de pedir

encerramento de plano porque penso que, enquanto houver um ou dois Deputados

neste Plenário, devemos debater e discutir os problemas da nossa região, do nosso

Estado.

Deputado  Rogério  Correia,  quero  também  denunciar  os  absurdos  que  vêm

acontecendo na cidade de Manga no tocante à travessia do Rio São Francisco. Em

Manga  as  balsas  que  atravessam  o  Rio  São  Francisco  são  do  Prefeito  e  do

Presidente da Câmara. Eles fizeram uma espécie de cartel e aumentam de seis em

seis meses o valor da passagem. Para se ter ideia, a passagem para a travessia de

um  carro  pequeno  em  São  Romão,  onde  a  balsa  é  controlada  pela  Prefeitura

Municipal, custa R$5,00; em Manga, custa R$14,00, quase três vezes mais. Estamos

pedindo  audiência  pública para  debater  em  Manga esse absurdo que acomete  a

população da cidade e as pessoas que visitam a região. Elas estão sendo usurpadas

com essas taxas absurdas impostas pelo Prefeito de Manga e pelo Presidente da

Câmara, que são os donos das balsas. Eles combinam, aumentam o preço e punem

o cidadão. Por isso faremos audiência pública em Manga, na segunda-feira. Então,

convoco toda a população da cidade,  os usuários  desse serviço para discutirmos

seriamente,  para colocarmos limite nessa farra que está acontecendo em Manga,

cometida pelos donos das balsas.

Os preços começam em R$14,00 para veículos pequenos. Se o veículo for uma

carreta grande, pagará mais de R$100,00 para atravessar o rio. Isso é um absurdo.

Estamos denunciando. Se em São Romão a Prefeitura chega a lucrar com o serviço,

cobrando R$5,00, não tem cabimento em Manga cobrarem R$14,00 para atravessar

um carro pequeno, sendo o mesmo serviço, o mesmo rio e a mesma largura. E mais:
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às vezes ainda fazem hora com as pessoas, fazendo-as esperar uma ou duas horas.

Assim, convoco a Promotora da cidade, o Promotor, a Juíza para que o Ministério

Público,  o  Tribunal  de  Justiça  e  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

encaminhem um entendimento para acabar com essa farra, com esse cartel liderado

pelo  Prefeito  de  Manga  e  pelo  Presidente  da  Câmara  da  cidade,  que  estão  se

aproveitando das pessoas, cobrando abusivamente pelas passagens de travessia de

balsa.

Deputado Rogério Correia, quero também cobrar publicamente do Diretor do DER,

que esteve conosco em uma audiência pública, aqui. Ele, João Augusto Baeta, cuida

da área de transporte do DER e fez um compromisso na audiência pública ocorrida

na Assembleia, na presença de mais de 500 taxistas, de que respeitaria os taxistas e

as liminares do Tribunal de Justiça, de que os taxistas legalizados poderiam trabalhar

de uma cidade a outra. Mas o DER voltou à indústria da multa no Norte de Minas, à

perseguição,  emitindo multas  pesadas,  humilhando clientes  e  donos  de táxis  que

ficam nas rodovias. Esse não foi o acordo feito aqui. Aliás, procuramos estabelecer o

entendimento com as empresas de transportes para que votássemos uma legislação

que atendesse as duas partes.

Mas o que está acontecendo é outra coisa. Recebi telefonemas dizendo que voltou

a  haver  perseguição  aos  taxistas  no  Noroeste  do  Estado;  que  em  Teófilo  Otôni

continua havendo caça aos taxistas por servidores do DER; e que no Norte de Minas

houve várias prisões de taxistas na semana passada, com recolhimento de carros

aos pátios do DER, com taxas abusivas para sua retirada, de quase R$2.000,00.

Isso é um absurdo, pois são pessoas que trabalham e prestam um bom serviço

ajudando  as  comunidades  mais  carentes.  Em  muitas  dessas  cidades  nem  existe

empresa de ônibus, e as pessoas estão privadas do direito de ir e vir. Procurarei o

João Augusto Baeta para que possamos efetivar o acordo feito em audiência pública

nesta Casa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, solicito que V.

Exa. dê a notícia a respeito das rodovias entre Manga, Montalvânia e São João das

Missões,  uma novela  antiga  e  que  todos  juravam  que nunca  daria  certo.  Nós  já

tivemos o pneu do carro furado tantas vezes lá, e seria bom que V. Exa. lembrasse
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desta feita, pois só mesmo Lula e Dilma para darem jeito naquela estrada. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Foram liberados R$130.000.000,00, e as obras de

asfaltamento estão a todo vapor. São três frentes de trabalho: de Manga a Monte Rei,

de Monte Rei a Montalvânia e de Montalvânia até a divisa com a Bahia. Estamos

aguardando  para  este  ano  a  licitação  do  trecho  entre  Manga  e  Itacarambi;  falta

apenas o licenciamento ambiental para que o DNIT licite a outra parte. Vamos ligar

Minas Gerais a São Luís do Maranhão e ao Rio de Janeiro. Só há aquele trecho que

não era pavimentado, e a obra está ficando uma maravilha. Em julho de 2010, o

Ministro dos Transportes esteve conosco em Manga e em Montalvânia assinando a

ordem de serviço para a estrada, uma reivindicação antiga. Já vi Deputados cujos

dentes  caíram  prometendo  aquela  obra  nos  governos  passados.  Foram  votados

várias vezes na região, apoiados por alguns Prefeitos, inclusive de Manga, mas não

cumpriram  a  promessa.  Graças  a  Deus,  agora,  com  a  nossa  intervenção,  o  ex-

Presidente Lula e a Presidente Dilma garantiram os recursos, e a obra está a todo

vapor. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Tiago Ulisses em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos

termos de seu § 1º, transferi-la ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 12 minutos. Com a palavra, o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputado João Leite, rendo-lhe minhas

sinceras e justas homenagens pelas brilhantes intervenções que V. Exa. tem feito em

defesa da nossa querida Minas Gerais nesta Casa. Cumprimento o Líder do nosso

BPS,  Deputado  Tiago  Ulisses;  Deputadas  e  Deputados;  nossa  gente  querida  de

Minas Gerais.

Quero  falar  da  nossa  terra  querida,  Campo  Belo.  Quando  falo  terra  querida  é

porque não escolhemos o lugar para nascer, é um desígnio de Deus. Sou filho de

Cristais, mas filho adotivo de Campo Belo, onde fiz a minha carreira política, onde fui

Vereador  e  Prefeito.  Tenho  muito  orgulho  de  ter  recebido  o  título  de  Cidadão

Honorário de Campo Belo, a terra em que atualmente reside minha família e boa
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parte dos nossos eleitores.

Campo Belo completou, no dia 28 de setembro, 132 anos de emancipação político-

administrativa.  Pertencíamos  a  Itapecerica,  cidade-berço  de  quase  todos  os

Municípios do Centro-Oeste, até nos limites de São João del-Rei e Lavras. Há 132

anos,  iniciava-se,  portanto,  a  história  de  Campo  Belo.  De  forma  direta,  tivemos

oportunidade de contribuir  com o desenvolvimento da nossa querida Campo Belo.

Quando Prefeito,  encontramos a cidade com uma carência muito grande em duas

áreas, talvez as mais vitais para a população, as da saúde e da educação. Era o

sonho  da  nossa  gente  que  fosse  instalado  ali  um  CTI,  para  atender  à  grande

população da cidade,  mais  de  50  mil  habitantes,  como também à população dos

Municípios limítrofes: Cristais, Aguanil, Candeias, Camacho, Santana do Jacaré, São

Francisco de Paula, Cana Verde e Perdões. Deixamos pronto para ser inaugurado o

nosso CTI, naquela oportunidade, com cinco leitos e hoje já contamos com 10. As

mulheres  da  nossa  cidade  faziam  mamografia  ora  em  Santo  Antônio  do  Monte,

distante  mais  de  100km,  ora  em  Varginha,  também  distante  mais  de  100km.

Deixamos  pronto  e  funcionando  o  Centro  de  Atenção  à  Saúde  da  Mulher  e  da

Criança, que atende à gestante e depois dá continuidade ao atendimento, cuidando

da  sua  criança.  Inauguramos  na  cidade  oito  programas  de  Saúde  da  Família.  A

farmácia básica, que, naquela época, não tinha recurso de nenhum governo, nem do

Estado  nem  federal,  foi  construída  com  recursos  da  Prefeitura.  O  Centro

Odontológico, sem contrapartida dos governos federal ou estadual, foi construído com

recursos exclusivos da Prefeitura de Campo Belo. Enfim, a população de Campo Belo

me conhece pela alcunha de “o Prefeito  da saúde”,  como também “o Prefeito  da

educação”.

Ao completar seus 132 anos, estou, nesta Casa, representando com muito orgulho

a  minha  querida  Campo  Belo,  além  de  inúmeros  Municípios  que  me  deram  a

oportunidade, por meio do voto direto, de chegar a este Parlamento, para defender os

seus ideais. Mas como é Campo Belo que é a aniversariante da semana, rendo a

minha homenagem a esse povo laborioso e trabalhador. Muitos mineiros não sabem

que  o  bandeirante  Romão  Fagundes  do Amaral,  ao  se  aproximar  do  alto  de  um

morro, vendo aquela linda colina, teria, naquela oportunidade, se expressado: “Mas
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que belo campo!”, daí o nome Campo Belo, um campo muito bonito, florido. Nesse

local foi erguida a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro do Cruzeiro, e até

hoje está lá, uma igreja centenária.

Campo  Belo  é  conhecida  pelas  suas  charqueadas.  Cidades  até  do  Triângulo,

extremo Sul de Minas, levavam o gado para ser abatido na nossa cidade. É também

conhecida pelas charqueadas da carne equina. Naquele tempo, há mais de 50 anos,

equinos  eram  abatidos  e  essa carne  era  exportada  para  o  Japão.  Ficou  famosa

também por ter sido denominada “cidade de mulher bonita”, tendo sido eleita Miss

Minas  Gerais  Florence  Gambogi  e  outras  tantas  que  concorreram  ao  certame,

sempre deixando a marca registrada de Campo Belo.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, neste momento, falar da

minha alegria  e  satisfação em estar,  neste  Parlamento,  representando  também a

minha querida Campo Belo e, mais uma vez,  expressar os meus votos de que a

cidade prossiga o seu caminho, o caminho do progresso, o caminho da boa vida a

seus filhos e daqueles que também estão em Campo Belo, que, assim como eu, não

tiveram  a  oportunidade  de  nascer  na  terra  querida,  mas  que  foram  para  lá  e  a

escolheram como sua terra mãe, sua pátria, para criar a sua família. Minha querida

Campo Belo, meus queridos campo-belenses, recebam, portanto, as minhas sinceras

homenagens.

Não pude participar do palanque armado na praça, no dia 28 de setembro, porque

talvez  lá  tenhamos  algumas  diferenças  políticas,  algumas  diferenças  pelas

conotações das cores do meu partido e do partido adversário. Mas se o partido nos

divide,  o  sentimento  da  cidade  nos  une.  Podem  ter  certeza  de  que  continuarei

trabalhando para  Campo Belo,  independentemente de  o  gestor  de  lá  ser  ou  não

companheiro político deste Deputado. A meu povo querido de Campo Belo rendo,

portanto, minhas sinceras e justas homenagens. Que nossa terra seja cada vez mais

feliz.

Sr.  Presidente,  quero  dizer  a  V.  Exa.  que,  na  semana  passada,  fizemos  uma

audiência pública nesta Casa para debater a Meta nº 4 do Plano Decenal, que está

na  Câmara dos  Deputados  para  ser  apreciado.  Proposto  pelo  governo federal,  é

herança  do  ex-Presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.  Aquela  meta  prevê  a
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universalização da escola regular  para alunos de 4 a 17  anos.  Isso significa  que

estarão na mesma sala de aula portadores de deficiência e alunos hoje matriculados

na escola regular. Mas a escola não está preparada estruturalmente, fisicamente - e

os seus profissionais também não o estão - para o trato com as crianças portadoras

de deficiência.

Essa meta, ao ser proposta, levaria as Apaes à extinção. Primeiramente, ocorreria o

esvaziamento das Apaes. Lá na frente, elas ficariam sem vida e sem valor para o

governo federal. A Meta nº 4 é um atraso de vida para esses alunos e também para

as Apaes. Hoje, em Brasília, o Deputado Eduardo Barbosa representa o sentimento

apaeano. Muitas conquistas já foram feitas por meio do trabalho dele. Nas diversas

regiões de Minas Gerais, crianças e mais crianças estão recuperadas, sabem ler e

escrever por causa do carinho e da desenvoltura do trabalho das Apaes. O governo

não pode e não deve jogar por água abaixo a história dessa instituição por querer

colocar na mesma sala de aula todas as crianças de 4 a 17 anos.

Sr.  Presidente,  quero  reportar  a  toda  Minas  Gerais  que  este  parlamentar  não

concorda com a Meta nº 4 do governo federal e que a audiência pública feita nesta

Casa será levada ao interior  de Minas, conforme proposto hoje pela Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  por  outros  Deputados.  Levaremos  aos  quatro

cantos de Minas Gerais a discussão. O governo prioriza obras que julga importantes,

como, por exemplo, o trem-bala que unirá Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro,

mas o povo de Belo Horizonte não tem como chegar ao Centro para trabalhar. Em

outras  Capitais,  nem transporte existe.  E  ainda faltará dinheiro para as Apaes.  O

trem-bala é uma bala, encherá de bala o bolso de muita gente e levará talvez ao fim a

escola clínica da Apae. Sr. Presidente, sou terminantemente contra a Meta nº 4, e

trabalharemos  contra  ela.  Precisamos  tentar  desenvolver,  tentar,  cada  vez  mais,

ajudar, colaborar, sermos responsáveis com o trabalho consciente das Apaes, e não,

trabalhar para o seu esvaziamento.

Sr.  Presidente,  já  que o  tempo não é  de  todo suficiente  para  os  assuntos  que

gostaríamos  de  trazer  nesta  tarde,  uma vez  que  foram  dados  ao  antecessor  30

minutos  e  a  nós,  somente  12  minutos,  concluiremos,  pois  entendemos  que  o

Regimento Interno é para ser cumprido, e não, discutido.
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Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Exa. e aos demais pares que o

“site” do Financial Times publica artigo com críticas à atual Presidente: (- Lê:) “O país

ranqueado em 152º lugar pelo Banco Mundial por seu pesado sistema tributário está

aconselhando contra  impostos  restritivos,  escreve  a  autora  Samantha Pearson.  A

crítica é uma reação à advertência  feita  pela  Presidente  Dilma,  na segunda-feira,

durante visita à Europa. Não pela primeira vez, ela fez duras críticas ao modo com

que os países desenvolvidos vêm controlando suas finanças.  'Políticos  brasileiros

recentemente  têm  tomado  a  si  a  resolução  da  crise  financeira  internacional,

distribuindo  conselhos',  diz  o  texto.  O  artigo  aponta  Guido  Mantega,  Ministro  da

Fazenda, como pioneiro nessa prática, após ter feito discursos inflamados acerca da

guerra cambial e propor, em setembro, um pacote de resgate ao euro vindo dos Brics.

Pearson escreve sobre  a surpresa trazida  pela  sugestão de que o  Brasil  deveria

resgatar países (...) cujo PIB 'per capita' é três vezes maior do que o seu próprio. O

artigo aponta que a posição do País, além de não ser realista, é também hipócrita”.

Hipócrita,  hipocrisia,  meu  caro  Presidente.  “Dilma  recentemente  falou  sobre  a

necessidade  de  combater  o  protecionismo  apenas  uma  semana  após  aumentar

impostos sobre carros estrangeiros em colossais 30 pontos percentuais.”

Sr. Presidente, as prefeituras estão à beira da falência. Já não se têm, no interior de

Minas  Gerais,  bravos  mineiros  galgando  prefeituras  com  o  sonho  de  realizarem

obras, porque as prefeituras estão quebradas. Hoje o Prefeito nada mais é que um

mero repassador  de  recursos,  pois  repassa o  recurso da  Câmara,  da  saúde,  da

educação  e  os  financiamentos.  Ao  final  do  mês,  ele  não  tem  um  centavo  para

investimento, porque toda receita é controlada pelo governo federal. Sabemos que

70% de tudo o que se arrecada no País fica sob o controle soberbo do governo

federal. Os Municípios gastam, no mínimo, 15% com a saúde, mas há pessoas, em

cuja cara se pode passar óleo de peroba, que ainda dizem que os governos estaduais

não gastam. O governo federal gasta o equivalente ao aumento do PIB, mas, como o

PIB já teve até decréscimo, deixou de gastar com a saúde.

Quero aqui render minhas homenagens aos Prefeitos de nosso país, especialmente

aos de Minas Gerais, porque, mais uma vez, quando o governo institui um programa

de  apoio  à  compra,  ele  somente  o  faz  no  IPI,  que  é  o  Imposto  sobre  Produtos
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Industrializados. O IPI, ao qual é vinculado o Fundo de Participação dos Municípios, é

a principal fonte de receita dos Municípios. O governo federal faz suas graças com o

pacote alheio, ou seja, com o recurso dos Municípios.

Para terminar, Sr. Presidente, registro que estão nesta Casa os amigos da minha

querida  Campo  Belo,  pastores,  amigos,  Vereadores  e  Presidente  da  Câmara  da

nossa querida Jesuânia.  Outros  companheiros  também se fazem presentes nesta

Casa. Minha saudação a todos. Gostaria de dizer, mais uma vez, que o Brasil tem

jeito. Claro que tem, e o jeito chegará, à moda de Minas Gerais, que sabe fazer bem

feito,  com  responsabilidade,  que  é  o  mais  importante  na  gestão  dos  recursos

públicos. Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente, Deputado João Leite.

Questões de Ordem

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, caro companheiro Deputado Duarte

Bechir, funcionários da Casa e todos os que nos acompanham pela TV Assembleia

em  todos  os  cantos  do  Brasil,  boa  tarde.  Gostaria  de  começar  lamentando,  Sr.

Presidente, porque há poucos minutos estava aqui o Deputado Rogério Correia, Líder

da Oposição e do Bloco Minas sem Censura, e falarei sobre censura, sobre Minas

censurada! O senhor conhece muito bem a cidade, porque é muito bem votado lá,

assim como fui também na última eleição. Essa cidade é Nova Lima, onde hoje tenho

o privilégio de ser majoritário. Deputado Duarte Bechir, como falar sobre Minas sem

censura se temos hoje uma cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte, das

maiores e mais ricas do Estado, com o maior PIB de Minas Gerais e com uma renda

“per capita” espetacular, que é censurada? Quero fazer aqui o protesto que não pode

ser feito pelo Vereador José Guedes na Câmara Municipal de Nova Lima. Hoje temos

nessa cidade, Deputado Duarte Bechir, um Vereador censurado, proibido pela Justiça

de dar sua opinião sobre o Prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues. Lamento a

ausência do Deputado Rogério Correia, porque o Prefeito de Nova Lima é do PT, é do

Partido dos Trabalhadores. Ele entrou na Justiça para censurar um Vereador eleito

democraticamente pela população de Nova Lima. Estou com a liminar que pesa sobre

os ombros do Vereador Zé Guedes, da qual lerei um trecho. (- Lê:) “Acolho o pedido

de tutela antecipada formulado pelo requerente Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito de

Nova Lima, para determinar que o requerido José Geraldo Guedes se abstenha de
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divulgar  ou  publicar  qualquer  panfleto,  artigo  ou  opinião  que  contenha  dizeres

ofensivos  à  honra  do  requerente,  sob  pena  de  incidir  em  multa  no  valor  de

R$50.000,00  para  cada  divulgação  ou  publicação  contrária  ao  que  aqui  está

determinado”.  Estamos falando de um Vereador  eleito  pelas  urnas,  pelo  povo de

Nova Lima. Ele é o único a ter coragem, Deputado Gustavo Corrêa, de fazer oposição

ao Prefeito. Ele está censurado, proibido por uma liminar da Justiça de Nova Lima de

criticar o Prefeito da cidade. Está proibido de soltar qualquer papel, qualquer panfleto,

qualquer  artigo  que vá  contra  o  Prefeito.  Em  que país  estamos  vivendo? Nem a

Constituição é respeitada mais no Brasil? Onde já se viu um Vereador ser proibido de

dar  opinião  que  vá  contra  a  vontade  de  um  Prefeito?  Isso  é  o  fim  do  mundo,

Deputado  João  Leite.  Isso  é  o  fim  do  mundo.  Que  democracia  é  esta  em  que

vivemos, em que um Juiz tem direito de proibir um Vereador de dar sua opinião? Isso

contraria toda a lógica republicana, contraria o parlamento do nosso país. Tomemos

cuidado,  Deputado Duarte Bechir,  porque,  daqui  a alguns dias, pode chegar  uma

proibição a esta Casa, e V. Exa. não poderá falar mal de alguém, não poderá criticar

uma administração, não poderá criticar uma gestão, não poderá criticar um Prefeito

que esteja fazendo um mau trabalho, não poderá criticar o governo do Estado, não

poderá criticar a Presidência da República. Temos de tomar cuidado, Deputado João

Leite. Esse é um passo muito perigoso para o fim da democracia em nosso país. Se

aceitarmos esse tipo  de  coisa,  estaremos aceitando que a  Constituição brasileira

tenha de ser rasgada. Essa proibição ao Vereador Zé Guedes se deu em dezembro.

Para piorar mais ainda, quero chamar a atenção da imprensa que cobre esta Casa

para um fato. Saiu uma revista, de circulação estadual, a revista “Viver Brasil”, com

críticas à administração e aos desmandos que hoje acontecem na cidade de Nova

Lima. Por  outra liminar  do Prefeito,  que tenho em mãos, a revista foi  proibida de

circular na cidade. A “Viver Brasil”, a VB Comunicação teve de tirar das bancas de

Nova Lima as revistas que traziam na capa o Prefeito Carlinhos Rodrigues e duras

críticas à administração. Ela trazia informações sobre os processos que o Prefeito da

cidade hoje vem sofrendo. Primeiro, a Justiça de Nova Lima agiu de forma truculenta

contra a liberdade do parlamento.  Depois,  a  Justiça de  Nova Lima agiu  contra a

liberdade de imprensa. Estamos vivendo em que país? Há pouco fiz referência ao
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Deputado Rogério Correia, que chegou. Em que país estamos vivendo? O Prefeito de

Nova  Lima  censurou  o  Vereador  na  Justiça.  Esse  Vereador,  em  virtude  de  uma

liminar, está proibido de falar sobre o Prefeito. Tenho em mãos essa liminar. Agora a

imprensa foi censurada. A revista “Viver Brasil” teve de ser tirada das bancas. Isso é

Minas  com  censura.  Isso  acontece  na  cidade  de  Nova  Lima,  a  30km  desta

Assembleia,  a  30km  desta  Casa  parlamentar.  Essa  cidade  é  governada  pelo  Sr.

Carlos Roberto Rodrigues, que é um educador, que é um professor, que é um homem

que tem história na militância de esquerda, uma longa história no PT. Esse homem

deveria, pelos seus princípios, pela sua história de ligação com a educação, defender

a liberdade, e não, a censura. Deveria defender a liberdade de expressão, a liberdade

de ideias, a liberdade de ideais, e não, a censura a um Vereador. Hoje o Vereador

José Guedes é censurado em Nova Lima e está proibido de emitir sua opinião e seu

pensamento a respeito do Prefeito Carlinhos Rodrigues. E a revista “Viver Brasil” está

proibida de circular em Nova Lima, por uma decisão liminar em 1ª instância, decisão

essa que está sendo modificada em instância superior. Aliás, quero fazer um elogio

ao Tribunal  de  Justiça  de  Minas Gerais  e  peço  que as notas  taquigráficas  desta

reunião sejam enviadas ao Desembargador Cláudio Costa, Presidente do Tribunal,

para que fique registrado o nosso protesto quanto ao que aconteceu em Nova Lima,

em 1ª instância, e o nosso respeito à decisão em 2ª instância. E pedimos que os

Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenham a mesma decisão

em  relação  ao  Vereador  José  Guedes.  Historicamente,  por  onde  passei,  sempre

respeitei a Oposição e sua liberdade de se manifestar. Aqui sou da Situação, da base

de  governo,  mas  jamais  desrespeitei  o  direito  democrático  da  Oposição  de  se

manifestar.  Lamento  que,  em  Nova  Lima,  o  único  Vereador  da  Oposição,  José

Guedes, esteja sendo proibido pela Justiça, por uma liminar impetrada pelo Prefeito

Carlinhos  Rodrigues,  de  se  manifestar.  Isso  é  uma  afronta  à  democracia  e  ao

parlamento. Gostaria de saber, Presidente, se posso conceder aparte ao Deputado

Rogério Correia.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que, nos termos do inciso IV do §

2º do art.  162 do Regimento Interno, não é permitido aparte a questão de ordem.

Aproveito  para solicitar  a  V.  Exa.  que formalize  o  pedido  de  encaminhamento  ao
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  -  Encerrarei  para  que  outros  colegas  também

possam  se  manifestar.  Formalizarei  esse  pedido  porque  quero  que  o  Presidente

Cláudio Costa receba todo o nosso respeito. Sabemos da lisura e da seriedade do

Judiciário, mas temos que destacar esse equívoco, esse erro grave que cometeu a

Justiça de Nova Lima, em 1ª instância. É muito triste que, num país como o nosso,

que  está  amadurecendo  a  democracia,  um  Prefeito  vá  à  Justiça  para  calar  um

Vereador. E o Vereador José Guedes está calado em Nova Lima, sem poder exercer

o seu direito constitucional de criticar o Prefeito. Isso é uma vergonha para um país

como o nosso, e é lamentável essa postura do Executivo de Nova Lima. O Vereador

José Guedes é um homem simples, um homem de bem, trabalhador, que luta por

suas ideias, um homem honesto acima de tudo. É uma vergonha o que foi feito com a

revista “Viver Brasil”. Estou falando como parlamentar e como jornalista que sou há

11 anos. É lamentável que esse fato tenha se registrado na história de Minas Gerais.

É um fato que entra para a nossa história. Já vi  capas de revistas mais ligadas a

determinado  setor  político  criticando  a  Presidente  Dilma;  outras  criticando  Aécio,

Serra, Fernando Henrique ou Lula. Da mesma forma, já vi capas elogiando pessoas

de todos os lados. Mas nunca vi uma revista ser proibida de ir às bancas. Mais do

que isso, além da censura em Nova Lima ao Vereador José Guedes, Presidente, que

o  senhor  conhece  bem,  ele  também  foi  proibido  de  distribuir  a  revista  por  outra

liminar,  que passo a ler:  “Diante do exposto,  defiro a liminar  para determinar  aos

requeridos que se abstenham de praticar qualquer ato que possa ou venha ofender a

imagem e a honra do requerente por qualquer meio, inclusive outdoors, bem como de

distribuir exemplares da 65ª edição da revista Viver Brasil na cidade de Nova Lima,

sob pena de multa a ser fixada”. Aonde vamos parar? Um Vereador foi proibido de

distribuir  uma  revista.  Ou  seja,  se  ele  quiser  dar  a  revista  de  presente  para  um

funcionário do seu gabinete, será multado; se quiser levar a revista para casa, terá de

escondê-la dos filhos, porque, se descobrirem que levou a revista para os filhos, será

multado. Isso é o fim do mundo, o fim do Estado Democrático de Direito, o fim de uma

nação livre. É lamentável. Se isso acontecesse onde Judas perdeu as botas, no fim

do  mundo,  eu  ficaria  assustado,  mas  fico  ainda  mais  assustado  por  isso  estar
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acontecendo a 30km desta Casa, a alguns minutos da Capital e em uma das cidades

mais ricas e com maior renda “per capita” do Estado de Minas Gerais. Fica aqui o

meu sentimento de lamúria, minha tristeza profunda pelo que fez o Prefeito Carlinhos

Rodrigues, do PT; pelo que fez a Justiça em Nova Lima com o Vereador José Guedes

e a “Revista Viver Brasil”, que é um órgão de comunicação sério, respeitado por todos

os mineiros e que teve seu direito de expressão tolhido e censurado. Não é possível

um Prefeito não poder ser criticado nem um Vereador fazer seu legítimo trabalho de

oposição,  como sempre  acompanhei  nos  parlamentos  por  onde  passei.  Respeito

profundamente  o  direito  à  oposição.  Hoje,  sou  situação,  mas  amanhã  posso  ser

oposição. O Vereador José Guedes é oposição em Nova Lima, mas já foi da base de

governo. Temos de entender que o atual Prefeito Carlinhos Rodrigues foi oposição

durante  muito  tempo  e  jamais  teve  seu  direito  tolhido,  sempre  pôde  fazer  suas

críticas,  que  eram  duras,  ao  ex-Prefeito  Vítor  Penido.  Por  meio  dessas  críticas,

construiu seu espaço político, sua trajetória, chegando à Prefeitura de Nova Lima. É

lamentável  que  em  2011  tenhamos  uma  postura  autoritária,  antidemocrática  e

desrespeitosa com o Parlamento. Repito o que disse no início da minha fala: se hoje

um Vereador de Nova Lima foi proibido de falar e uma revista foi proibida de circular,

amanhã isso poderá acontecer nesta Casa. V. Exas. podem ser proibidos de exercer

seu direito democrático de expressão, Deputados Rogério, Neider, Duarte e Gustavo

Corrêa. Fica aqui o meu repúdio ao Prefeito de Nova Lima, fica aqui o meu repúdio ao

seu  autoritarismo.  Ele  está  tentando  calar  os  seus  adversários  políticos  com  a

censura. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não conheço esse caso específico,

mas estranho muito um Juiz da Comarca de Nova Lima dar uma sentença proibindo

um Vereador de fazer críticas. Isso é imanente do Parlamento. Esse Juiz realmente

está extrapolando e muito sua função. Como leigo, entendo que ele está passando

por cima da Constituição Federal, que concede a um Vereador, a um Deputado ou a

qualquer parlamentar o seu direito de expressão, que também significa fazer críticas.

Portanto me solidarizo com o Deputado João Vítor  Xavier e com o Vereador, que

deve ter o direito de expressão, assim como qualquer cidadão. Não entendo por que

um Prefeito age dessa forma, requerendo o silêncio de um Vereador na Justiça, e
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esta,  por  sua  vez,  o  concede.  Isso  tem  de  ser  repudiado.  Depois  tomarei

conhecimento desse fato por escrito, mas desde já deixo clara a minha posição. Além

disso,  quero  dizer  a  V.  Exa.  que  também  sou  solidário  à  ampla  liberdade  de

expressão. V. Exa. falou de um aspecto importante, que é a censura, que faz mal. Já

viemos  do  Minas  sem  Censura  dizendo  isso  inúmeras  vezes.  Peço  a  V.  Exa.

solidariedade em relação ao que denunciamos. Minas Gerais viveu um estado de

exceção  com  o  Governador  Aécio  Neves  por  oito  anos.  Cansamos  de  divulgar,

reclamar e repudiar. Foram oito anos de ditadura imposta em Minas Gerais, aquilo

que o Deputado Sávio Souza Cruz muito bem expressou como Estado de exceção

em Minas. Primeiro porque, aqui em Minas Gerais, o governo controlava e controla o

Ministério Público do Estado. Hoje o Dr.  Alceu, mais conhecido como “Dr. Aeceu”,

recentemente deu dois exemplos disso. Um deles é por não investigar a rádio da Sra.

Andrea Neves, que está cheia de irregularidades e que nós denunciamos, mas ele se

nega, assim com esta Casa, a aprovar qualquer requerimento para saber o recurso

público  recebido  por  essa rádio  de  propriedade  da irmã do ex-Governador  Aécio

Neves e agora também de propriedade do Senador Aécio Neves. Essa rádio recebeu

recursos públicos, não sabemos a quantia, e o Ministério Público se nega a fazer a

investigação. Portanto, o ex-Governador e atual Senador Aécio Neves tem o controle

absoluto do Ministério Público. O mesmo Ministério Público do “Dr. Aeceu”, que agora

quis julgar ilegal a greve dos professores, entrou, sim, na Justiça, mas se negou a

exigir do governo o cumprimento de uma lei federal: a do piso salarial. Há um controle

do Ministério Público por parte do governo, o que gera não apenas a censura, mas

também faz com que um órgão como o Ministério Público esteja a serviço de um

governo, de um partido, no caso o PSDB, e de uma política. No Tribunal de Contas,

os técnicos reiteram vezes e mais vezes que não se investem os 12% na saúde e os

25% na educação. Mesmo assim, o Tribunal de Contas faz a aprovação política, pois

há um controle majoritário do PSDB e do Governador do Estado. Há o controle do

Ministério Público, há o controle do Tribunal de Contas. Aqui em Minas, o Tribunal de

Justiça em nada contraria as teses do Senador Aécio Neves. Portanto ele controla o

aparato judiciário mineiro. Por si só, isso caracterizaria o Estado de exceção. Mas a

maioria absoluta e silenciosa de tudo que é feito na Assembleia Legislativa, que é
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determinado pelo Governador, faz com que o silêncio absoluto também aconteça no

Legislativo.  V.  Exa.  sabe muito bem que a  imensa maioria  da  mídia,  por  receber

recursos cada vez maiores do governo do Estado, em particular quando o Estado era

governado pelo Senador Aécio Neves, que tem e tinha o controle de toda a mídia....

Portanto fazia de Minas Gerais o Estado do silêncio absoluto. Denunciamos várias

vezes essa censura, esse Estado de exceção. Aqui em Minas é proibida a abertura

de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Aqui não existe CPI, pois há uma

maioria governista que impede, agora não apenas CPI, mas pedidos de informação,

principalmente  sobre a Rádio  Arco-Íris.  Em Minas,  tudo é  feito  sob o controle de

Andrea  Neves,  irmã  do  Governador,  que  detinha  o  controle  dos  meios  de

comunicação por meio de um cargo que o Governador colocou, embora esse cargo...

E ela era a coordenadora das relações com o sistema de comunicação do Estado de

Minas Gerais. Deputado João Vítor Xavier, o Estado de Minas Gerais foi submetido a

todo esse controle. Com o Movimento Minas sem Censura, conseguimos colocar uma

cunha,  graças  à  internet  e  às  mídias  sociais,  mas todo  o  aparato  de  Estado  de

exceção em Minas Gerais  sempre foi  feito  e acobertado por  órgãos que também

deveriam fazer  a fiscalização.  V.  Exa.  agora sente esse drama em uma pequena

cidade,  Nova Lima.  Imaginem o  mal  que  se  abateu sobre  Minas  Gerais,  durante

esses oito  anos,  e que nós sempre denunciamos.  Sou solidário a esse Vereador,

porque até eu, com a TV Assembleia, vejo coisas esquisitas acontecerem nesta Casa.

Até  luz  solar  interfere  nos  satélites  quando  falamos.  Tomara  que  hoje  os  astros

estejam a meu favor. É um risco chegar nesta tribuna, neste Parlamento, e saber que

raios solares, exatamente no horário que se fala, interferirão na transmissão da TV

Assembleia em Minas Gerais. Portanto o que vivemos neste Estado, neste Estado de

exceção, talvez V. Exa. e o Vereador tenham sentido em dimensão menor, do ponto

de vista da cidade, tão grande, do ponto de vista do atentado à democracia, como

faz, em especial, o Governador Aécio Neves. A ele tudo é permitido, aos opositores,

nada.  Dessa forma,  a imensa maioria  da mídia trabalha.  A imprensa passa a ser

órgão oficial  do  governo  do  Estado de Minas  Gerais  e  forma-se esse Estado de

exceção  que  evidentemente  repudiamos.  Ao  contrário  do  que  ocorre  no  governo

federal, onde CPIs foram formadas à vontade no governo do Presidente Lula – CPIs
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de todas as formas, contra MST e ONGs, assim como para verificações, isso não

ocorre  aqui,  onde  o  silêncio  é  absoluto.  Não  se  pode  investigar  a  origem  do

“mensalão” mineiro nem as denúncias que fazemos contra a Cemig, para saber como

a Andrade Gutierrez passou ao domínio dessa empresa por meio da compra da Light,

feita pelo à época Governador Aécio Neves. Tudo isso aqui é escamoteado. Outro

dia, na Comissão de Segurança Pública, solicitei uma reunião para discutirmos onde

foi parar o recurso da taxa de incêndio criada para o comércio em Minas Gerais –

aliás, fomos contra essa criação. O comércio paga taxa de incêndio, que não foi para

o Corpo de Bombeiros, mas sim para o caixa único do Estado. Queríamos investigar,

mas a base do governo não permite investigação. Então tive de aprovar essa reunião,

que, aliás, será realizada na outra sexta-feira, na Comissão de Direitos Humanos.

Depois reclamam que esse não é um assunto que diz respeito a essa Comissão.

Como  não?  É  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  que  conseguimos  aprovar  os

requerimentos.  Deputado  João  Vítor  Xavier,  V.  Exa.,  que  é  agora  guardião  da

democracia,  podia  nos  ajudar  a  não  permitir  que  a  base  governista  impeça  a

investigação por parte da Oposição, porque isso também é censura.  Disponho do

mesmo tempo que o Deputado João Leite lhe concedeu, que foi sem marcação. Foi

isso que vi, o tempo concedido. O Deputado João Leite está muito preocupado com o

Regimento Interno. Sr. Presidente, já que não há quórum, peço-lhe que encerre, de

plano, a reunião, se o Regimento assim permitir. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 9

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.250/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório



279
____________________________________________________________________________

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual localizada no Município de Santana do Riacho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.250/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Deputado Emílio de Vasconcelos à escola estadual de ensino médio situada na Rua

Manoel Simplício Moreira, nº 40, Centro, no Município de Santana do Riacho.

O homenageado nasceu no Município de Cachoeira da Prata. Formado em Direito

pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como Professor e, depois, como

Promotor de Justiça.

Foi  Prefeito  do  Município  de  Sete  Lagoas,  ocasião  em  que  impulsionou  o

crescimento local, uma vez que promoveu a instalação da agência do Banco do Brasil

e da Embrapa, a construção do novo Fórum e da primeira estrada asfaltada de Minas

Gerais, a MG-424.

Posteriormente, foi eleito Deputado Estadual por três mandatos, tendo atuado como

legislador  constituinte  em  1946,  como  Líder  do  Governo  e  como  Presidente  da

Comissão de Constituição e Justiça.

Por  se  tratar  de  cidadão  identificado  com  a  defesa  das  causas  e  dos  ideais

mineiros, consideramos meritória a iniciativa de dar o nome do Deputado Emílio de

Vasconcelos à escola estadual situada no Município de Santana do Riacho.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.250/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.273/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
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De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Meninos do

Bairro, com sede no Município de Papagaios.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.273/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva e Cultural Meninos do Bairro, com sede no Município de Papagaios, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1996 com a finalidade de

realizar atividades sociais, cívicas, culturais e esportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento  da  legislação  desportiva  vigente,  e  mantém  o  grupo  carnavalesco

denominado Escola de Samba Meninos do Bairro.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Em conjunto com o fomento da cultura e

tradições, é capaz de reforçar os valores da comunidade e facilitar a aprendizagem e

a convivência harmônica, com amplos benefícios para toda a sociedade.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade,  consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.273/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.309/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
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De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL – de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.309/2011 pretende declarar de utilidade pública a Câmara de

Dirigentes Lojistas  – CDL – de Itaúna, com sede no Município de Itaúna,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua lutar

pelo desenvolvimento e pela prosperidade do comércio local.

Na consecução de suas metas, a instituição defende, perante o poder público e

entidades privadas, os direitos e interesses de seus associados; presta assessoria

técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica; realiza pesquisas e estudos

técnicos e econômicos sobre as atividades produtivas; oferece palestras e seminários

sobre o comércio varejista; desenvolve projetos educacionais e de qualificação social

e  profissional;  promove  a  solidariedade  entre  os  componentes  do  segmento  que

representa.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  CDL  de  Itaúna  em  prol  do

desenvolvimento  econômico  dessa  municipalidade,  consideramos  meritória  a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.309/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.310/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Itaúna – Ascindi –, com sede no Município de Itaúna.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.310/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Itaúna – Ascindi –, com sede no

Município de Itaúna, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada

em 1965 com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e de defender

os interesses das classes empresariais da referida comunidade.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição presta assessoria

técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica; realiza pesquisas e estudos

técnicos  e  econômicos  sobre  as  atividades  produtivas;  desenvolve  projetos

educacionais e de qualificação social  e profissional;  fomenta projetos de pesquisa

para identificar aspectos do mercado de trabalho e de tecnologias educacionais que

propiciem a elevação educacional e cultural de seus associados e da comunidade;

promove a solidariedade entre os componentes do segmento que representa.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  referida  entidade  em  prol  do

desenvolvimento do Município de Itaúna, consideramos meritória a proposta de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.310/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.385/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar
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de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela de Caxambu, com

sede no Município de Caxambu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.385/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela de Caxambu, com sede no Município de

Caxambu.

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 as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 27,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registrada

nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.385/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 269/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 269/2011 estabelece

diretrizes para a adoção de política de crédito ambiental de incentivo aos produtores

rurais e agricultores familiares – Ecocrédito – no Estado e dá outras providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão  para,  nos  termos  do  art.  188,  §  2º,

combinado com o art. 102, IX, “d”, receber parecer de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em tela cria sistema de pagamento do Estado a produtores rurais

que  delimitem  e  preservem,  ambientalmente,  áreas  em  suas  propriedades,

estabelecendo regras para a manutenção do benefício e condições para a eventual

alteração da titularidade da área durante a vigência do benefício. O sistema proposto,

que  concede  benefício  anual  por  hectare  protegido,  visa  à  proteção  da

biodiversidade, caracterizando-se como pagamento por serviços ambientais.

Para  a  correta  análise  da  proposição  em  epígrafe,  é  necessário  registrar  que

diploma  legal  com  esse  objeto  foi  recentemente  aprovado  por  esta  Casa  e

sancionado pelo Governador. Publicada em 13/8/2008, a Lei nº 17.727, de iniciativa

parlamentar,  dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  proprietários  e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde. Essa lei foi regulamentada pelo

Decreto nº 45.113, de 2009, que detalhou as condições de concessão e perda do

benefício  e  criou  o  Comitê  Gestor,  composto  de  representantes  do  poder  público

estadual e de produtores rurais, de forma a garantir governança ao programa criado a

partir da lei.

Constituindo o Instituto Estadual de Florestas – IEF – como Secretaria Executiva do

Programa Bolsa Verde, o regulamento garante ao representante dessa instituição a

coordenação  do  Comitê  Executivo.  Tal  decreto  estabeleceu  como  principais

atribuições para o grupo a definição de prioridades e critérios para a análise das

demandas apresentadas por produtores rurais e a elaboração do programa anual do

Bolsa  Verde,  que  é  encaminhado  para  aprovação  na  Câmara  de  Proteção  da
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Biodiversidade, do Conselho Estadual de Política Ambiental.

Durante a tramitação da Lei do Bolsa Verde, esta Casa demonstrou sabedoria e

coragem ao não estabelecer em lei parâmetros estritos e referências técnicas para o

funcionamento do programa, deixando a cargo do Executivo sua operacionalização. A

administração estadual, por sua vez e de forma similar, também foi sábia ao prever a

representação  da  sociedade  civil  no  âmbito  do  Comitê  Gestor.  A  determinação

estratégica de elaboração de plano anual para o programa permite o aprendizado

continuado  com  as  experiências  vivenciadas  a  cada  ano  e,  por  conseguinte,  a

adequação das diretrizes e critérios de concessão e cassação de benefícios.

Ao  emitir  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  reconheceu  a

existência de lei com mesmo objeto que o projeto de lei em análise. Por isso, optou

por apresentar substitutivo que incorpora à Lei do Bolsa Verde dispositivos que não

constam  do  texto  legal  em  vigor,  a  saber:atribuição  ao  produtor  da  iniciativa  de

integrar  o  programa;  instituição  da  obrigatoriedade  de  fiscalização  da  área  pelos

órgãos  competentes;  atribuição  ao  proprietário  da  responsabilidade  de  zelar  pela

preservação de sua área, obrigando-o a restituir ao Estado os valores recebidos, caso

pratique algum ato doloso que fira o estabelecido na lei; e estabelecimento, em caso

de transferência do imóvel, de obrigação de comunicar expressamente aos órgãos

estaduais responsáveis e ao comprador os compromissos firmados com o programa.

Vale comentar, porém, que, a matéria dos três primeiros dispositivos aproveitados

pelo substitutivo é detalhada no decreto regulamentador. Assim, o art. 5º determina

que o produtor, individual ou coletivamente, é quem solicita o benefício ao Estado. O

mesmo dispositivo  atribui  ao  Comitê  Gestor  a  verificação das  condições  da  área

proposta, por meio da análise de pareceres técnicos, e a indicação de elegibilidade

da proposta em face das especificações publicadas nos editais do programa. Por sua

vez, o art. 8º condiciona a continuidade do benefício à proteção e à conservação da

área pelo proprietário ou posseiro rural, conforme critérios previamente estabelecidos

em regimento e constatados pelo órgão competente, impondo o ressarcimento das

parcelas recebidas em caso de negligência ou descuido.

Ainda em relação ao substitutivo, entendemos não ser cabível a transferência de

obrigação de  um  beneficiário  a  outro  no  caso de alienação da  propriedade.  Isso



286
____________________________________________________________________________

porque o benefício é concedido não à terra, mas ao proprietário como pessoa física

em razão do seu comprometimento com a preservação ou recomposição ambiental.

Assim,  quanto  à  preservação  ou  não  das  áreas  anteriormente  inscritas,

vislumbramos duas situações possíveis. A primeira, em que o benefício concedido ao

proprietário se refere a reserva legal ou a área de preservação permanente – APP.

Nessa hipótese, o novo proprietário teria por obrigação legal o dever de conservá-la.

A segunda hipótese se refere ao caso de inscrição no programa de áreas produtivas

não alcançadas pelos institutos da reserva legal e das APPs. Nesse caso, o novo

proprietário  passaria a ter  o direito a candidatar-se ao benefício,  utilizando-se das

mesmas  áreas  e,  em  caso  de  não  optar  por  essa  via,  a  lei  determina  que  uso

alternativo ele poderá dar à sua propriedade.

Entendemos, portanto, uma vez que o programa se encontra bem estruturado e

bem  gerido,  não  ser  necessária  uma alteração  substancial  na  lei  que  instituiu  o

benefício Bolsa Verde, ou mesmo a criação de outra obrigação de mesma natureza

para  a  administração  estadual.  Dessa  forma,  apresentamos  na  conclusão  o

Substitutivo nº 2, que, de forma similar ao Substitutivo nº 1, propõe o aproveitamento

de alguns comandos sugeridos pelo projeto de lei na alteração da Lei do Bolsa Verde,

em estrita sintonia com o seu decreto regulamentador.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 269/2011, em primeiro

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa

Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199, de 29 de janeiro de

1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, e 14.309, de 19 de

junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei 17.727, de 2008, passa a vigorar acrescido dos seguintes

§§ 1º a 4º:
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“Art. 2º (...)

§ 1º – Caberá ao proprietário ou posseiro rural inscrever, junto ao Estado, proposta

individual  ao  benefício  de  que  trata  esta  lei  ou  anuir  à  inclusão  de  área de sua

propriedade ou posse em proposta coletiva com o mesmo fim.

§ 2º – Caberá ao proprietário ou posseiro rural manter a área objeto do benefício

protegida e conservada, conforme dispuser o regulamento.

§ 3º  – A proteção e a conservação de que trata o § 2º  do “caput”  poderão ser

verificadas a qualquer momento pelo órgão competente.

§ 4º – No caso da não observância das ações de proteção e conservação previstas,

a concessão do benefício poderá ser suspensa e os proprietários ou posseiros rurais

poderão ser obrigados ao ressarcimento das parcelas já recebidas.”.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 274/2011

Comissão de Cultura

Relatório

O Projeto de Lei nº 274/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, declara como

patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas

Gerais.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  concluindo  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII, “d”, combinado

com o art. 188, do Regimento Interno, para receber parecer quanto mérito.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva declarar patrimônio histórico e cultural do Estado a

Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais e determina que o Poder Executivo

proceda à inscrição desse bem no Livro de Registro dos Lugares, nos termos do

inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui as formas

de registros  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial  ou  intangível  que constituem

patrimônio cultural de Minas Gerais.
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Conforme se depreende da justificação do projeto,  a intenção é  salvaguardar  a

Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais de uma “privatização”, pois, segundo

o autor, esse patrimônio cultural “deve pertencer ao povo mineiro e não a uma elite

empresarial, que passará a patrociná-la e dirigi-la para seus interesses próprios”.

Em  que  pesem  os  temores  do  proponente  manifestados  no  projeto  de  lei  em

comento, cabe-nos proceder a uma análise que não se limite a reconhecer o valor

dessa  instituição  para  o  engrandecimento  da  vida  cultural  do  Estado.  Devemos

proceder a uma análise de mérito que considere todos os aspectos de que se reveste

o patrimônio cultural, inclusive os jurídicos, por serem inerentes à própria tutela que

se busca alcançar.

A definição de patrimônio cultural constante no art. 216 da Constituição pode ser

considerada  uma das  mais  avançadas  do  mundo  e  é  extremamente  abrangente.

Segundo  essa  definição,  patrimônio  cultural  é  a  memória  e  o  modo  de  vida  da

sociedade brasileira.  Dada a  amplitude e  abrangência do  conceito,  foi  necessário

subdividi-lo em subcategorias – patrimônio material ou tangível e patrimônio imaterial

ou intangível – de forma a orientar sua preservação.

Consideram-se patrimônios culturais: as formas de expressão; os modos de criar,

de fazer e de viver; as criações científicas, as artísticas e as tecnológicas; as obras,

os  objetos,  os  documentos,  as  edificações  e  os  demais  espaços  destinados  às

manifestações artístico-culturais; e, finalmente, os conjuntos urbanos e sítios de valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e, inclusive,

os de valor científico. Em todas essas manifestações são reconhecidos valores que

perpetuam a memória, o modo de vida e a identidade social do povo brasileiro.

O patrimônio cultural material compreende bens imóveis, como os núcleos urbanos,

sítios arqueológicos e paisagísticos; e bens móveis, como coleções arqueológicas,

acervos  museológicos,  documentais,  bibliográficos,  arquivísticos,  videográficos,

fotográficos  e  cinematográficos.  Note-se  que  esses  bens  estão  vinculados  à

qualidade  de  algo  corpóreo,  palpável  e,  por  conseguinte,  permanente,  condição

própria de imóveis e objetos.

São considerados patrimônio cultural imaterial as práticas, as representações, as

expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os instrumentos, os objetos, os
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artefatos e os lugares que lhes são associados. O patrimônio imaterial é transmitido

de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos de

acordo com seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, o que gera

um sentimento de identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à

diversidade cultural e à criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial

é  incorpóreo,  frágil  e  modificável,  características  que  suscitam,  eventualmente,

equívocos quanto à própria natureza do bem. Em uma edificação, que é um bem

material, há elementos imateriais que lhe são inerentes; subsiste o bem imaterial em

razão do bem material, mas doutrinária e juridicamente não se confundem.

O legislador  constituinte, por meio do art.  216 da Constituição Federal,  além de

identificar os inventários, os registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação

como instrumentos aptos para a proteção dos bens materiais e imateriais, ao final,

deixou o que comumente se chama de “cláusula de abertura”, ou seja, a possibilidade

de inclusão de outras formas de acautelamento e preservação.

A Unesco, em 2001, criou a Proclamação das Obras-Primas do Patrimônio Oral e

Intangível da Humanidade, consciente da relevância dessa forma de patrimônio e da

complexidade envolvida na definição dos seus limites e de sua proteção. Para tanto,

vem  selecionando,  a  cada  dois  anos,  espaços  e  expressões  de  excepcional

importância, dentre candidaturas oferecidas pelos países. Em 2003, após uma série

de estudos técnicos e discussões internacionais, a Unesco adotou a Convenção para

a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.  Essa convenção regula o tema do

patrimônio cultural imaterial.

No Brasil, o instrumento legal que assegura a preservação do patrimônio cultural

imaterial é o registro. Um bem imaterial pode ser inscrito em um dos quatro Livros de

Registro:  no  Livro  dos  Saberes,  que  contém  conhecimentos  e  modos  de  fazer

enraizados no cotidiano das comunidades; no Livro das Celebrações, em que estão

registrados  rituais  e  festas  que  marcam  a  vivência  coletiva  do  trabalho,  da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; no Livro das Formas de

Expressão,  que  abrange  manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,  cênicas  e

lúdicas; e no Livro dos Lugares, que engloba mercados, feiras, santuários, praças e

demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
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Em  nível  federal,  o  Decreto  nº  3.551,  de  4/8/2000,  instituiu  o  registro  de  bens

culturais  de  natureza  imaterial,  atribuindo  competência  ao  Instituto  do  Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional – Iphan – para fazê-lo.  Eis o porquê de o Iphan ter

registrado, no Livro dos Saberes, o ofício das Paneleiras de Goiabeiras (ES); no Livro

das Celebrações, o Círio de Nossa Senhora do Nazaré (PA); no Livro das Formas de

Expressão, o Samba Carioca (RJ); e, no Livro dos Lugares, a Cachoeira de Iauaretê,

lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri (AM).

Em  nível  estadual,  a  matéria  é  tratada  por  meio  do  Decreto  nº  42.505,  de

15/4/2002. Para estimular a participação e a cooperação da sociedade, no art. 2º do

decreto  autoriza-se  aos  órgãos  e  entidades  públicas  da  área cultural,  a  qualquer

cidadão, sociedade ou associação civil solicitar a instauração do processo de registro.

No dia 15/4/2007, a Comissão de Cultura realizou reunião para debater a tutela do

patrimônio  cultural  mineiro,  contando  com a  participação do Sr.  Marcos  Paulo  de

Souza Miranda,  Coordenador  das Promotorias  de Defesa do Patrimônio Histórico,

Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais; da Sra. Maria Marta Martins de Araújo

e do Sr. Carlos Henrique Rangel, respectivamente, Diretora de Proteção e Memória e

Diretor de Promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais – Iepha-MG.

Questionados sobre a viabilidade de se proceder a um registro de um bem cultural

por  meio  de  lei,  Maria  Marta  de  Araújo  e  Carlos  Rangel  manifestaram-se

contrariamente a esse expediente, pois, quase sempre, inexistem estudos técnicos

precedentes. Esses Diretores consideram que o registro é um ato eminentemente

executivo.

Esse também é o entendimento exarado pela Prof. Sonia Rabello de Castro, em

sua obra “O Estado na preservação de bens culturais”, Editora Renovar, 1991, pág.

35,  segundo  a  qual  “não  restam  dúvidas  de  que,  no  âmbito  delimitado  pela

Constituição e pelo Decreto-Lei  nº 25, de 1937, a administração pública praticará,

mediante ato administrativo, a proteção dos bens que julgar inseridos nos critérios de

valor genericamente previstos na norma, e especificados nos seus estudos técnicos”.

Para outros doutrinadores e estudiosos, no entanto, inexiste empecilho de ordem

jurídica a lei que pretenda preservar bem específico de valor cultural. O Prof. Paulo



291
____________________________________________________________________________

Affonso Leme Machado Mendes, na sua obra “Direito Ambiental Brasileiro”, reafirma a

autonomia  e  independência  dos  Poderes  e  argumenta  ser  mais  importante  a

intervenção de um corpo técnico na gestão do bem preservado do que na instituição

dessa medida. Segundo ele, não é preciso ser um perito para ter noção de que um

bem deve ser conservado e, além disso, o Legislativo, nos seus três níveis, pode ser

assessorado,  como em  outras  matérias,  também  relevantes,  por  especialistas  de

notória sabedoria e idoneidade. Essa é precisamente a posição do Coordenador das

Promotorias  de Defesa do Patrimônio Histórico,  Cultural  e  Turístico do Estado de

Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda, presente na já mencionada reunião

promovida pela Comissão de Cultura em 15/4/2007. Entretanto, naquela ocasião ele

fez questão de esclarecer: “Não vejo nenhum obstáculo a que seja feita a proteção ao

patrimônio cultural e imaterial por ato normativo. Mas prestem atenção: isso não será

registro.  O  registro  é  um  ato  administrativo  que  finaliza  um  procedimento

administrativo levado a efeito pelos órgãos técnicos. Ponto final”.

Em que pese a diversidade de opiniões  quanto  aos  procedimentos necessários

para declarar alguma atividade como patrimônio cultural, no mundo jurídico tem-se o

entendimento majoritário de que o registro de um bem cultural é ato eminentemente

administrativo, praticado pelo órgão estatal competente, que, no caso em questão, é

o Iepha-MG. Dessa forma, a caracterização como bem cultural a ser devidamente

protegido só se efetivará após o seu registro pelo referido Instituto.

Entretanto,  por  meio  de  proposições  como  a  que  está  sendo  analisada  neste

parecer, o Poder Legislativo pode indicar às autoridades executivas e ao Ministério

Público que reconhece relevância cultural nas atividades praticadas pela Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais e que,  portanto,  julga que essas atividades

devem  ser  salvaguardadas.  Esse  é  também  o  caso  do  processo  tradicional  de

fabricação,  em  alambique,  da  cachaça  de  Minas,  reconhecido  como  patrimônio

cultural por meio da Lei nº 16.688, de 11/1/2007. Ressalve-se que, até o presente

momento,  esse  processo  não  tem  seu  registro  cultural  efetivado,  nos  termos  do

Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, já mencionado.

Por  fim,  em que pese o autor  na  sua justificação utilizar-se da  etimologia  para

determinar a inscrição da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais no Livro
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dos Lugares, conforme art. 2º da proposição em tela, consideramos pertinente, em

razão da própria evolução histórica da música, que essa definição seja efetivada pelo

Iepha-MG.

Assim, respeitada a competência deste Parlamento para legislar sobre a matéria

em questão, somos favoráveis à aprovação da proposição em tela com a emenda

supressiva que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

274/2011 com a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir:

EMENDA Nº 1

Suprima-se do texto do art. 2º a expressão "definidos no inciso IV do § 1º do art. 1º".

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 293/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado Elismar Prado, “altera dispositivos

da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a

publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto

do Estado e dá outras providências”.

A 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, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo alterar a Lei nº 13.768, de 2000, que dispõe sobre a

propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle
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direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

O projeto em tela pretende, por meio do art. 1º, estabelecer limites orçamentários

para gastos com publicidade para as pessoas jurídicas integrantes da administração

pública  estadual,  definindo as situações nas quais  a publicidade pode ser  feita  e

vedando  a  publicidade  institucional  destinada  a  divulgação de  ações,  projetos  ou

programas, suas metas e resultados.

O art. 2º da proposição disciplina a criação, nos órgãos e nas entidades do Estado,

de comissão para realizar licitação visando à contratação de agência ou agenciador

de propaganda e de empresa especializada em serviços promocionais,  instituindo

regras para a composição da referida comissão.

Ao final, o art. 3º determina a publicação, pelos órgãos e entidades do Estado, de

informações  referentes  a  campanhas  publicitárias,  tipos  de  mídia,  valores  e

quantidades.

Em sua justificação, o autor do projeto assevera ser necessário “estabelecer regra

que norteie os gastos com publicidade, impondo limites e impedindo abusos”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a impedir  a normal tramitação do projeto,  haja vista que o tema se

encontra no domínio da competência legislativa estadual, sendo lícito à Assembleia

Legislativa deflagrar o processo legislativo relativamente à matéria.

Todavia,  ao  comentar  as  alterações  propostas  pelo  projeto,  mormente  aquelas

constantes  nos  arts.  1º  e  2º,  ressaltou,  entre  outras  questões,  que  elas  ferem  o

disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 78, de 2004, que veda o aproveitamento

de número ou de letra de dispositivo revogado,  vetado,  declarado inconstitucional

pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  ou  cuja

execução tenha sido suspensa pela Assembleia Legislativa. A fim de sanar tais vícios,

a referida Comissão apresentou o Substitutivo n° 1.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta

meritória. Todavia, com o intuito de adequar a proposição em tela à legislação federal,

mormente ao art. 16 da Lei nº 12.232, de 2010, que dispõe sobre as normas gerais

para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade

prestados  por  intermédio  de  agências  de  propaganda  e  dá  outras  providências,
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apresentou o Substitutivo nº 2, com o qual concordamos.

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 não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal ― LRF

―, nem gera despesas significativas para o Erário, em face de seu alcance social.

Além disso, os órgãos e entidades da administração pública mineira, em sua grande

maioria, já possuem páginas na internet.

É importante salientar, ainda, que a proposição atende aos princípios da publicidade

e da transparência da gestão fiscal, este último previsto nos arts. 1º, § 1º, e 48 da

LRF, uma vez que fica assegurado o acesso a mais informações relativas aos gastos

do Estado com propaganda e publicidade.

Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do

projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 293/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração

Pública,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 329/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.851/2009, acrescenta artigo à

Lei nº 12.223, de 1º/7/96, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança

ao policial civil.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Posteriormente,  a  Comissão  de Segurança

Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e
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pela rejeição do Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar a Lei nº 12.223, de 1996, que obriga o

Estado a fornecer equipamentos de segurança ao policial civil, ao policial militar, ao

bombeiro  militar  e  ao  Agente  de  Segurança  Penitenciário.  A  alteração  proposta

objetiva adequar a legislação vigente às diferenças de gênero, estabelecendo que os

equipamentos de segurança deverão ser adquiridos também em modelos femininos.

O autor, em sua justificativa, ressalta que a proposta visa consubstanciar o princípio

da  isonomia,  conferindo  tratamento  desigual  aos  desiguais  na  medida  das  suas

desigualdades,  sendo  necessário  corrigir  a  omissão  quanto  à  necessidade  de

adequação  dos  equipamentos  utilizados  pelas  mulheres  policiais,  bombeiras  e

Agentes de Segurança.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  à  tramitação  da

matéria. Ressaltou que a segurança pública é matéria que se insere no âmbito de

competência legislativa do Estado, mas que deveriam ser feitas modificações para

conferir viabilidade jurídica à proposição, por isso apresentou o Substitutivo nº 1.

Em  sua  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  informou  que  o

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, restringiu a

adaptação  proposta  aos  equipamentos  de  segurança  que  de  fato  requerem

modificação em função de diferenças de gênero, especificando a adequação apenas

ao colete à prova de bala para uso de policiais, bombeiros e Agentes Penitenciários

do sexo feminino.

Assim, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 2, com vistas a abranger todos os

servidores  da  área  de  defesa  social  e  todas  as  possíveis  adaptações  nos

equipamentos de segurança a serem fornecidos pelo Estado, sempre que cabível,

seja em função do tipo de equipamento, seja em função do gênero e da constituição

física do servidor que irá utilizá-lo.

No que concerne à competência desta Comissão, quanto à repercussão financeira

e orçamentária da matéria, consideramos ser necessário ampliar a abrangência da
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proposição  como  proposto  pela  Comissão  de  Segurança  Pública.  Entretanto,  a

utilização do colete à prova de balas pelo Agente de Segurança Socioeducativo foi

ampliada  até  mesmo  para  o  exercício  de  atividades  de  vigilância  e  escolta  nos

espaços intramuros. Ora, se não é admitido o ingresso de armas dentro das unidades

socioeducativas e se é função do Estado zelar  pela integridade dos internos,  não

seria razoável admitir a necessidade de um agente do Estado usar um equipamento

de  proteção  contra  um  instrumento  cuja  entrada  é  proibida  dentro  da  unidade.

Portanto,  considerando  ser  desnecessária  a  medida  e  o  custo  que  tal  exigência

acarretaria  para o Estado,  apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2,  da

Comissão da Segurança Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 329/2011, no 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Segurança

Pública, com a Emenda nº 1, abaixo redigida, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

"Art. 2º – O § 2º do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1996, fica acrescido do seguinte

inciso IV:

'Art. 1º – (...)

§ 2º – (...)

IV  –  ao  Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  na  atividade  de  escolta  dos

adolescentes em regime de internação e semiliberdade e na atividade de garantia da

integridade do patrimônio e da segurança dos servidores em exercício nas unidades

de atendimento.'.”.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 937/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.621/2010, visa autorizar o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município

de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Em 3/5/2011, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em diligência ao

Diretor-Geral do DER-MG, para que informasse sobre a situação atual do imóvel, e

ao Prefeito de Madre de Deus de Minas, para que se manifestasse sobre os termos

da proposição.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 937/2011 de autorizar o Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Madre de

Deus de Minas imóvel com área de 3.600m², situado no local denominado Pastinho

da Ponte, nesse Município, e registrado sob o nº 7.280, a fls. 118 do Livro 2L-1, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada com autorização do Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  além  da  referida  autorização,  a

existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel

destina-se ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Madre de Deus de Minas, possibilitando a essa instituição melhorar os

serviços prestados às pessoas com deficiência e a seus familiares.

Ainda  em  defesa do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  do  projeto  dispõe  que  o  bem

reverterá ao patrimônio do doador se for desvirtuado o fim a que se destina.
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Cabe ressaltar que o DER-MG, por meio de nota técnica de 27/7/2010, declarou

que nada tem a opor à pretensão da proposição em análise.

Por seu turno, o Prefeito do Município de Madre de Deus de Minas, por meio do

Ofício  nº  107/2011,  manifestou  sua  concordância  com  os  termos  do  projeto,

ressaltando  que  no  local  será  instalada  a  Escola  Apae  Sonho  Meu,  para  o

desenvolvimento das atividades educacionais e sociais dessa instituição, que é muito

importante para os munícipes.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 937/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2011.

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 em exame objetiva conceder um reajuste de 6,51% aos servidores do

Poder Judiciário do Estado e autorizar abertura de crédito suplementar ao orçamento

fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG -

e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG. A proposição dá

efetividade ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição da República, que dispõe

que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
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privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices.

Durante as discussões no 1° turno, foi acatada a Em enda n° 1 à proposição, para

suprimir o art. 2°, que autoriza a abertura de créd ito suplementar ao orçamento fiscal

do Estado, uma vez que, dada sua natureza orçamentária, a matéria deve ser tratada

em proposição autônoma e de tramitação própria.

Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  entendemos  que  não  há

óbices para a aprovação da revisão em análise, sob a ótica da LRF e sob o ponto de

vista financeiro e orçamentário.

Nesta oportunidade, tendo em vista as recentes decisões monocráticas do Supremo

Tribunal Federal - STF - que têm distinguido a permuta da hipótese de remoção e de

efetivação  de  oficiais  substitutos  em  serventias  extrajudiciais  (Mandados  de

Segurança n°s  28.059,  28.060,  28.123,  28.122,  28.20 7,  28.232,  28.152,  28.188 e

28.155),  apresentamos  a  Emenda  n° 2,  que  altera  o  §  3º  do  art.  319  da  Lei

Complementar  nº  59,  de  2001,  para  permitir  a  permuta  de  titulares  de  serviços

notariais  e  de  registro  entre  serventias  da mesma natureza,  por  ato  exclusivo  do

Governador  do  Estado,  mediante  apresentação  de  requerimento  conjunto  dos

interessados e comprovação de efetivo exercício no Estado, por mais de quatro anos,

como titulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda n° 1.

EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - O § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 319 - (...)

§  3º  –  A permuta  de  titulares  de  serviços  notariais  e  de  registro  somente  será

admitida entre serventias da mesma natureza, por ato exclusivo do Governador do

Estado,  mediante  apresentação  de  requerimento  conjunto  dos  interessados  e

comprovação  de  efetivo  exercício  no  Estado,  por  mais  de  quatro  anos,  como
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titulares.”.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Antônio Júlio,  Presidente e relator – Ana Maria Resende – Duarte Bechir – Ivair

Nogueira - João Leite.

PROJETO DE LEI Nº 2.125/2011

(Redação do Vencido)

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A partir  de 1º de maio de 2011, o valor  do padrão PJ-01 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,  fica reajustado em 6,51%, passando a ser  de

R$866,35 (oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), nos termos do

art. 37, inciso X, da Constituição da República, e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31 de

maio de 2010.

Parágrafo único - O disposto nesta lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de

novembro de 2007.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 431/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 431/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,  que

declara de utilidade pública a Associação Cultural Violeiros da Abadia - ACVA -, com

sede  no  Município  de  Martinho  Campos,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 431/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Violeiros da Abadia - ACVA -,

com sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Violeiros  da

Abadia - ACVA -, com sede no Município de Martinho Campos.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.922/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.922/2011,  de autoria  do Deputado Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública o Valemais - Instituto Sociocultural do Jequitinhonha, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.922/2011

Declara de utilidade pública o Valemais - Instituto Sociocultural do Jequitinhonha,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Valemais - Instituto Sociocultural do

Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.945/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.945/2011,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Mato

Dentro Professora Hilza Dias de Carvalho, com sede no Município de Piranguinho, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.945/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Mato

Dentro Professora Hilza Dias de Carvalho, com sede no Município de Piranguinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores

do Bairro Mato Dentro Professora Hilza Dias de Carvalho, com sede no Município de

Piranguinho.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.963/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.963/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de Lamounier, com sede no

Município de Itapecerica, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.963/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de Lamounier,

com sede no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de

Lamounier, com sede no Município de Itapecerica.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.990/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.990/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Clube Tradições Sertanejas de Tupaciguara, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.990/2011

Declara de utilidade pública o Clube Tradições Sertanejas  de Tupaciguara,  com

sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  Tradições  Sertanejas  de

Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.003/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.003/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara
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de  utilidade  pública  o  Teatro  No  Mi,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.003/2011

Declara de utilidade pública a entidade Teatro No Mi, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Teatro No Mi, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.072/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  2.072/2011,  de autoria  do Deputado Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Cordas  e  Sons,  com  sede  no

Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.072/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Cordas e Sons, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Cordas e Sons,



305
____________________________________________________________________________

com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/10/2011

Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.544  a

2.555/2011 - Requerimentos nºs 1.673 a 1.698/2011 - Requerimentos da Comissão

de  Assuntos  Municipais  e  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Cultura e da Pessoa com Deficiência - Questão de

ordem; homenagem póstuma - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Liza Prado

e dos Deputados Doutor Viana, André Quintão, Rômulo Viegas e João Leite - 2ª Parte

(Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições -  Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado

Antônio Carlos Arantes; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da

Comissão de Assuntos Municipais; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério

Correia;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Carlin  Moura  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  Celinho do Sinttrocel  -  Délio Malheiros -  Delvito  Alves -  Doutor

Viana - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira -  Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.



308
____________________________________________________________________________

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

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  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 2.544/2011

Torna  obrigatório  para  o  comerciante  em  atividade  no  Estado  de  Minas  Gerais

destacar a data de validade nos produtos que comercializa e garantir a oferta de um

novo produto gratuito, caso essa irregularidade seja identificada pelo consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O comerciante em atividade no Estado de Minas Gerais fica obrigado a

manter os produtos que comercializa dentro de sua data de validade de forma que o

consumidor identifique a referida data facilmente.

Parágrafo único  -  O  descumprimento  da  determinação  de  que  trata  o  “caput”

implicará aplicação de multa de R$3.000,00 (três mil reais) e, no caso de reincidência,

o valor passa para R$6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º - O comerciante fica obrigado a garantir a troca do produto vencido por outro

produto idêntico sem custo para o consumidor que identificar a irregularidade.

Parágrafo  único  -  O  descumprimento  da  determinação  de  que  trata  o  “caput”
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implicará  aplicação  de  multa  de  R$500,00  (quinhentos  reais)  e,  no  caso  de

reincidência, o valor passa para R$1.000,00 (mil reais).

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este  projeto de lei  tem por finalidade uma punição a mais para os

comércios que mantiverem produtos vencidos nas gôndolas. Ainda, o consumidor que

achar um produto que excedeu o prazo de validade terá direito a trocá-lo por produto

idêntico.

Esse ato reforça a responsabilidade dos comerciantes de exercer suas atividades

de maneira que não prejudiquem a qualidade de vida dos consumidores e não lesem

o cliente, quando levarem produtos impróprios para uso e consumo.

Além de reforçar  a  responsabilidade dos  supermercados,  o  intuito  do  projeto  é

educar os consumidores a sempre conferir a data de validade dos produtos e, desse

modo, transformar o os clientes em fiscais de tempo integral.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.545/2011

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Amor Fraterno, 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  Assistencial  Amor

Fraterno, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

João Vitor Xavier

Justificação: A Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no Município de

Belo  Horizonte,  é  uma sociedade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter  assistencial,  fundada  em  7/1/2001.  Tem  como objetivo  principal  promover
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beneficência por meio de serviço social e educacional em todas as suas formas de

expressão. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e

não são remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.546/2011

Dispõe sobre a Política de Diversidade nas instituições de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta lei  institui  a  Política de Diversidade nas instituições de ensino do

Estado.

Parágrafo único - Entende-se por diversidade, para os fins desta lei, o conjunto de

características de natureza social, cultural, étnica, comportamental, física e religiosa,

de gênero, idade e situação financeira e outras peculiares a indivíduos e grupos que

sejam  vítimas  de  preconceito  por  se  diferenciarem  de  padrões  e  estereótipos

adotados como predominantes ou superiores na sociedade.

Art. 2º - São objetivos da Política de que trata esta lei:

I  -  disseminar  junto  aos  estudantes  do  ensino  fundamental  e  médio  noções  de

diversidade cultural e humana com vistas a:

a)  demonstrar  a  importância  de  se  respeitarem  diferenças  no  âmbito  social,

econômico, político e cultural;

b) levá-los a compreender as diferenças existentes entre pessoas e grupos sociais;

c) promover uma cultura de tolerância e convivência social harmônica;

II  -  proporcionar  a  prática  efetiva  da  convivência  na  diversidade,  mediante  a

realização de discussões entre estudantes, exercícios em dinâmica de grupo, visitas

a locais de interesse e outros trabalhos escolares;

III - orientar alunos e familiares em relação à problemática da diversidade em face
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de eventuais manifestações de preconceito que venham a sofrer;

IV - realizar atividades educacionais, artísticas, esportivas, comunitárias e outras,

oferecendo aos estudantes a oportunidade de cumprirem tarefas extracurriculares, de

maneira interativa com a comunidade, especialmente para estimular a percepção e

assimilação dos princípios de tolerância e respeito à diversidade cultural;

V - destacar, sob o prisma dos aspectos humanitários, culturais e econômicos:

a)  as  vantagens  da  ampliação  de  uma  sociedade  tolerante  em  relação  à

diversidade;

b) as desvantagens de preconceitos decorrentes da adoção de padrões dominantes

restritos, inclusive quanto à criação de novos postos de trabalho, oportunidades de

empreendimentos e promoção da paz social;

VI  -  o  oferecimento  das  condições  básicas  para  que  os  estudantes  se  sintam

estimulados  e  interessados  pela  pesquisa,  reconhecimento  e  convivência  na

diversidade;

VII  -  o  estabelecimento  da  meta  da  erradicação  de  quaisquer  preconceitos  e

discriminações, inserindo, na escola, princípios de equidade e absoluto respeito às

diferenças interpessoais.

Art. 3º - Serão destinados a estudantes e seus familiares informações e treinamento

sobre:

I - noções de cidadania;

II - ações de enfrentamento de ocorrências diretas de discriminação;

III - recursos e órgãos disponíveis para eventuais reclamações e denúncias.

Parágrafo único - Serão assegurados aos beneficiários de que trata o “caput” deste

artigo orientação e acompanhamento apropriados em face de circunstâncias próprias

a que se sujeitem.

Art. 4º - Para fins da implementação da Política de Diversidade, o Estado contará

com o apoio da sociedade civil, de especialistas no tema e de entidades para:

I - a realização de seminários, palestras e debates;

II - a orientação aos pais, estudantes e professores por meio de cartilhas;

III  -  o uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas

experiências exitosas desenvolvidas em outros países.
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Art. 5º - Os contratos, convênios e instrumentos congêneres para o cumprimento

dos objetivos desta lei serão prioritariamente celebrados com entidades que atuem

nas áreas de educação e assistência a crianças e adolescentes, executando ações e

projetos fundamentados no respeito à diversidade.

Art. 6º - A supervisão e organização da Política de que trata esta lei ficará a cargo

da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  juntamente  com  o  Conselho  Estadual  de

Educação e o Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: As instituições de ensino devem representar um espaço de promoção

da diversidade e da inclusão social. Numa sociedade de grandes desigualdades, nem

sempre é fácil  lidar  com a diferença,  perceber o plural  enquanto condição para a

igualdade.

O  que  nos  impele  a  apresentar  esta  proposição  é  a  constatação  de  que  vem

ocorrendo significativo aumento dos vários  tipos de violência,  de intolerância e de

discriminação no âmbito das instituições de ensino no Estado, como, aliás, no próprio

País.

A  diversidade  deve  ser  compreendida  como  uma  cultura  a  ser  construída  e

representa uma visão de como se deve pensar, planejar e organizar a educação para

a melhoria do relacionamento humano. A diversidade e a cidadania são princípios que

devem  estar  presentes  na  construção  de  um  projeto  educacional  inclusivo,

impregnando a formulação e implementação das políticas traçadas para os sistemas

de ensino.

Assim, entendemos que a adoção de uma política para a prática da diversidade nas

instituições  de  ensino  do  Estado  deve  orientar  e  organizar  a  prática  educativa,

dotando-a de conteúdos e de uma visão crítica abrangente para entender a cultura, a

sociedade e os vínculos sociais que a constroem. A diversidade é uma cultura que a

educação é solicitada a tornar possível.
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Faz-se necessário estabelecer parâmetros para que questões como a das relações

raciais e de gênero, bem como a do respeito à livre orientação sexual e à identidade

de gênero, sejam tratadas sem preconceito e com o devido respeito às diferenças. Há

que considerar que a negação de identidades - ou a discriminação de pessoas pela

orientação  sexual  ou  pela  cor  da  pele,  entre  outras  variáveis  -  constitui  uma

inequívoca violação dos direitos humanos, uma grave violência simbólica. As escolas

não podem deixar de ser vistas como espaços de convivência e de reafirmação de

direitos.

Nessa perspectiva, é preciso que as instituições de ensino implantem uma política

de diversidade a fim de assegurar os meios necessários para que a escola se torne

um espaço de saudável convivência na construção de vínculos sociais positivos e da

reafirmação de direitos.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

Incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura familiar no Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece incentivo à agroecologia e à agricultura orgânica nas

atividades da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Define-se como agroecologia um sistema de produção agrícola alternativa

que  busca  a  sustentabilidade  da  agricultura  familiar,  resgatando  práticas  que

permitam ao agricultor familiar produzir sem depender de insumos industriais.

Parágrafo  único  -  A  agroecologia  engloba  princípios  ecológicos  básicos  para

estudar,  planejar  e  manejar  sistemas  agrícolas  que,  ao  mesmo  tempo,  sejam

produtivos,  economicamente  viáveis,  preservem  o  meio  ambiente  e  sejam

socialmente justos.

Art.  3º  -  Agricultura  orgânica define-se como um sistema de produção que não

utilize  fertilizantes  sintéticos,  agrotóxicos,  reguladores  de  crescimento  ou  aditivos

sintéticos para a alimentação animal.
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Parágrafo único -  O manejo na agricultura orgânica valoriza o uso eficiente dos

recursos naturais renováveis, bem como o aproveitamento dos processos biológicos

alinhados à biodiversidade, ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico e à

qualidade de vida humana

Art. 4º - Para o cumprimento dos objetivos desta lei, caberá ao governo do Estado:

I - motivar e incentivar a implantação de sistemas agroecológicos de produção e a

certificação  da  produção  orgânica,  visando  à  ampliação  da  produção  com

regularidade de oferta;

II  -  apoiar  as  associações  de  produtores  nas  iniciativas  de  organização  e

certificação da produção, tratamento pós-colheita, processamento e comercialização

em mercados e feiras de comercialização direta ao consumidor final;

III - desenvolver pesquisas e incentivar a produção de sementes de leguminosas

para a adubação verde;

IV - estimular a recuperação da fertilidade do solo com o uso da adubação verde,

compostagem e outros adubos de origem orgânica;

V  -  estimular  a  produção  em  criatórios  de  pequenos  animais  (integração

animal/vegetal)  para  diversificação,  melhoria  do  manejo  e  viabilidade  econômica,

junto aos agricultores familiares;

VI - incluir no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio da rede estadual

de  ensino  conteúdo  relativo  a  agroecologia,  a  fim  de  levar  aos  estudantes

conhecimentos  sobre  meio  ambiente  e  agricultura  orgânica  e  estimular  o

desenvolvimento de projetos agroecológicos nas escolas.

Art.  5º  -  As  atividades  da  agricultura  orgânica  na  produção  dos  agricultores

familiares serão alicerçadas e comprometidas com os seguintes princípios:

I - proteger as futuras gerações;

II - prevenir a erosão do solo;

III - proteger a qualidade da água;

IV - melhorar a saúde dos agricultores;

V - aumentar a renda dos agricultores;

VI - apoiar o desenvolvimento dos pequenos produtores;

VII - promover a biodiversidade.
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Art. 6º - O acesso aos benefícios dos incentivos da lei  será gratuito ao produtor

familiar  na condição de proprietário, possuidor, arrendatário, meeiro ou parceiro de

terra com o Estado de Minas Gerais, alcançando também agricultor aposentado, por

meio de programas federais ou estaduais, que não possuidor de renda proveniente

da atividade rural, que se comprometerem a:

I  -  implantar  produção  orgânica  ou  converter  seu  processo  produtivo  para  o

processo de produção orgânica;

II  -  não  contratar  mão  de  obra  sazonal  na  unidade  produtiva  que  exceda  o

somatório de sua mão de obra familiar.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A agroecologia e a agricultura orgânica encontram condições bastante

propícias para sua disseminação nas atividades da agricultura familiar. Os benefícios

sociais derivados dessa prática, não só para os que nela concentrem seus esforços,

como também para os beneficiários da produção agrícola, ou seja, os consumidores,

são mais do que notórios. A criação de incentivos para que esse modelo de atuação

prospere  atende  magnificamente  ao  interesse  público,  como  vem  demonstrando

exuberantemente nos próprios termos do ordenamento legal proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.548/2011

Institui a Política Estadual de Emprego para o Egresso do Sistema Prisional e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Emprego para o Egresso do Sistema

Prisional.

Art. 2º - A Política Estadual de Emprego para o Egresso do Sistema Prisional tem

por finalidade promover a reinserção social do egresso do sistema prisional mediante

a qualificação profissional e a oferta de oportunidade de emprego e renda.
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Art. 3º - Para efeito desta lei qualifica-se como beneficiário:

I - o egresso que tenha sido libertado definitivamente ou que tenha cumprido sua

pena integralmente;

II - o egresso desinternado;

III - o egresso que esteja no cumprimento do benefício de livramento condicional.

Art. 4º - A Política Estadual de Emprego para o Egresso do Sistema Prisional tem os

seguintes objetivos:

I - promover a ressocialização e a integração dos egressos à sociedade;

II - inserir os egressos no mercado de trabalho;

III - estimular a instrução escolar, a formação e a capacitação profissional;

IV - contribuir para a existência de uma cultura de paz e de respeito aos direitos

humanos;

V - estimular organismos governamentais a gerar emprego e renda para egressos

do sistema penal.

Art. 5º - A Política Estadual de Emprego para o Egresso do Sistema Prisional se

orienta pelas seguintes diretrizes:

I  -  será  assegurada  ao  egresso  a  proteção  pela  legislação  trabalhista  e  pelas

convenções ou acordos coletivos de trabalho ou decisões normativas aplicáveis à

categoria profissional a que estiver vinculado; e

II - as opções de cursos de formação ou de qualificação profissional deverão levar

em consideração as aptidões e interesses dos egressos.

Art.  6º  -  São instrumentos da Política Estadual  de Emprego para o Egresso do

Sistema Prisional:

I - o Plano de Capacitação Profissional e Emprego, aqui definido como conjunto de

elementos de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos

de execução e avaliação que consubstanciam, organizam e integram o planejamento

e as ações desta política;

II  -  o  Sistema  de  Capacitação  Profissional  e  Emprego,  aqui  definido  como  o

conjunto de agentes institucionais que, no âmbito de suas competências, agem de

modo permanente e articulado para o cumprimento dos princípios e objetivos desta

política;
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III - a colaboração entre diferentes entes públicos, privados e níveis de poder para o

cumprimento dos princípios e objetivos desta política.

Art.  7º  -  O  órgão  público,  sempre  que possível,  poderá  estabelecer  tratamento

diferenciado  à  empresa  que  mantenha  em  seu  quadro  de  empregados  pessoas

egressas do sistema prisional e que possua relações contratuais com a administração

pública, em quaisquer das modalidades licitatórias.

Art.  8º  -  A  administração  pública  poderá  estimular  a  contratação  de  pessoas

egressas do sistema penal, bem como fixar, nas contratações de obras e serviços, a

exigência de um percentual de egressos a serem contratados.

Art.  9º -  Nas licitações para a aquisição de bens, serviços e obras de natureza

divisível,  desde que não haja prejuízo  para o conjunto do objeto,  os  órgãos e as

entidades contratantes poderão reservar cota de até 5% (cinco por cento) do objeto

para a contratação de empresas que possuam em seus  quadros de  empregados

pessoas egressas do sistema penal.

Art. 10 - Para a ampliação da participação dos egressos no mercado de trabalho, os

órgãos ou entidades contratantes deverão, sempre que possível:

I - estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratações públicas a serem

realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contratações;

II - ajustar o atual módulo de cadastro de fornecedores do Estado para identificar as

empresas  que  mantenham  em  seu  quadro  de  empregados  pessoas  egressas  do

sistema penal, de modo a possibilitar a notificação das licitações;

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados,

de modo a orientar ou a estimular as microempresas e as empresas de pequeno

porte à utilização de mão de obra egressa do sistema penal;

IV  -  não  utilizar,  na  definição  do  objeto  da  contratação,  especificações  que

restrinjam injustificadamente a participação das empresas que possuam egressos do

sistema penal em seu quadro de empregados; e

V -  descentralizar  a contratação de bens e serviços,  sempre que for  possível  e

adequado para ampliar a participação de licitantes e para fomentar a contratação de

pessoas egressas do sistema penal.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: São reais as dificuldades na obtenção de emprego e na receptividade

do mercado de trabalho para a mão de obra egressa do sistema prisional. A maior

dificuldade encontrada pelos ex-detentos é o preconceito, que os deixa à margem do

mercado de trabalho e, consequentemente, impede sua reintegração social. Sabendo

que os indivíduos são resultado do meio no qual se inserem, não há dúvida de que as

relações  sociais  encontradas  em  dado  ambiente  influenciam  diretamente  em  sua

forma de vida. Dessa forma, os egressos do sistema penal, que, em sua maioria, já

se encontravam à margem da sociedade produtiva, ao deixarem as prisões, veem-se

distanciados  ainda  do  meio  comunitário,  sendo  compelidos,  para  sobreviver,  a

ingressar  na  economia  informal,  privando-se  do  acesso  a  direitos  trabalhistas

essenciais.

Essas  circunstâncias  todas  dão  ênfase  à  necessidade  de  se  articular  uma

sistematização de ações no âmbito estatal, da sociedade civil e das instituições do

terceiro setor, com o propósito de sobrepujar-se esse contexto específico negativo,

considerada a relevância da reinserção social de ex-presidiários. Relevante se faz,

ainda, compreender a necessidade de alcançar uma complementaridade nas ações,

considerando o fato de que a simples inserção no mercado de trabalho pode não se

revelar suficiente para superar a problemática da marginalização cíclica à qual está

submetido  o  egresso  do  sistema  prisional.  Portanto,  afigura-se  significativa  a

articulação  de  programas  de  formação  escolar  e  capacitação  profissional  que

possibilitem essa ressocialização e integração social dos egressos.

Esta proposta busca atrair  o  egresso para o ensino e o trabalho formais, como

forma de dignificação humana.  É importante que o sistema não cuide apenas da

custódia  do  preso,  mas  que  desenvolva uma  gestão  integrada,  viabilizadora  da

reintegração,  garantindo-lhe  acesso  a  saúde,  educação  escolar  e  capacitação

profissional, por meio do tripé educação, cidadania e trabalho, para a construção e o

resgate da dignidade da pessoa humana e a promoção de uma cultura de paz e

respeito aos direitos fundamentais.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Francisco do  Glória  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 Francisco do

Glória  o  imóvel  constituído  de  área  de  terreno  de  10.000m²  (dez  mil  metros

quadrados), com 70m (setenta metros) de frente que divide por um lado com Joaquim

Rodrigues  Pedrosa,  por  outro  com  João  Caetano  de  Paula,  enfiteutas  da  Cúria

Romana (patrimônio), e pelos fundos com José Pereira Carlos, por um valo em águas

vertentes,  registrado sob o nº  13.571,  no Livro 03-AB,  fls.  113,  no 1º  Cartório  de

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à construção de

reservatório de água e posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de

cinco  anos  contados  da  data  da  escritura  pública  de  doação,  utilizado  com  a

finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: O terreno a que se refere o projeto, com área de 10.000m², próximo ao

centro da cidade e aos fundos do prédio que abriga a Polícia Militar, é um imóvel que

tem uma localização estratégica para o Município de São Francisco do Glória.

Em  função  da  crescente  responsabilidade  do  Município  no  que  se  refere  à

disponibilização de serviços públicos à população, pretende a administração construir

no local um reservatório de água e uma unidade de atendimento de saúde. Portanto,

os objetivos do Município estão voltados para o interesse social.

Assim, tendo o Estado o domínio de um imóvel nas condições que atendem os

interesses da coletividade, nada mais justo que este seja doado ao Município, dessa

forma aperfeiçoando a vontade dos governos de cumprir o seu dever constitucional
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de bem administrar, e do povo, de ser atendido com dignidade.

Com as razões expostas, espera-se o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.550/2011

Define a grafia do nome do Município de Dona Euzébia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É grafado com "z" o nome do Município de Dona Euzébia.

Art.  2º  -  Na redação dos  documentos oficiais  do  Estado,  será  adotada a grafia

estabelecida por esta lei.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Justificação: O povoado que deu origem ao Município de Dona Euzébia começou a

se formar no ano de 1928, e o território pertencia ao Município de Astolfo Dutra, como

Distrito de Cataguases. Recebeu esse nome em homenagem a Euzébia de Souza

Lima, uma fazendeira da região, benemérita da comunidade, que doou parte de suas

terras para a construção da estação ferroviária e da Igreja de Nossa Senhora das

Dores, dois pontos que contribuíram para o desenvolvimento local.

Como parte do Município de Cataguases, o povoado de Dona Euzébia foi elevado a

distrito  pela  Lei  nº  843,  de  1923,  quando  passou  a  denominar-se  Astolfo  Dutra.

Manteve esse nome durante curto período, pois, em 1938, pelo Decreto Lei nº 148,

voltou ao nome primitivo, passando a integrar o então criado Município de Astolfo

Dutra, anteriormente Porto de Santo Antônio.

A autonomia  municipal  foi  assegurada  em  1962,  pela  divisão  administrativa  do

Estado  de  Minas  Gerais  estabelecida  pela  Lei  nº  2.764,  e  seu  território  foi

desmembrado do Município de Astolfo Dutra.

O  nome  Dona  Euzébia,  grafado  originalmente  com  “z”,  foi  corrigido  para  “s”,

atendendo-se ao disposto no Formulário Ortográfico de 1943, que contém instruções

para a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Em seu item 39,
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esse documento define que os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer

natureza,  portugueses  ou  aportuguesados,  estão  sujeitos  às  mesmas  regras

estabelecidas para os nomes comuns.

Entretanto, a população do Município quer voltar à escrita original, em homenagem

à senhora que iniciou a formação daquela comunidade.

Por essa razão, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei,  que pretende definir  a grafia do nome do Município de Dona Euzébia para os

documentos oficiais do Estado de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  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  Açucena o

imóvel com área de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados) situado na R.

Antônio Alticiano, nessa cidade, registrado sob o nº 1.232, a fls. 24v/25 do Livro 10,

no Cartório do 2º Oficio da Comarca de Açucena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma unidade de saúde.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Zé Maia

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao

Município de Açucena.

A importância da doação do referido bem ao Município de Açucena se deve ao fato

de  que  o  imóvel  se  encontra  sem  qualquer  destinação,  possuindo  todas  as
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características necessárias para a instalação de uma clínica de fisioterapia. Assim,

torna-se  de  suma  importância  que  Açucena  possa  assumir  definitivamente  a

responsabilidade do bem público para atender aos anseios dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.552/2011

Declara de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência Social, Cultura,

Esporte, Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de Escola Formação de

Atletas, 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 Nacional de Assistência

Social,  Cultura,  Esporte,  Lazer  Sintetic  Bool  Futebol  Clube Bom de Bola  Bom de

Escola Formação de Atletas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: A Associação, iniciada em julho de 2006, tem o objetivo de promover a

inclusão social de crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade social através do

desenvolvimento da prática do futebol e incentivo à competição.

A melhoria da qualidade de vida dessas crianças está entre os objetivos principais,

tendo em vista que a atividade esportiva possibilita o desempenho da saúde física e

mental.  Impende ressaltar  que  a  prática  constante  de  um esporte  coletivo  tem  a

função secundária de afastar as crianças e os adolescentes do uso e do tráfico de

drogas, ao evitar a ociosidade.

Além disso, a Associação identifica futuros talentos esportivos, encaminhando-os

para a realização de testes em grandes clubes de futebol.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.553/2011

Institui a Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil, a ser

realizada anualmente, na segunda semana do mês de outubro.

Art. 2º – Na semana a que se refere o art. 1º desta lei, poderão ser desenvolvidos,

em  todo  o  Estado,  especialmente  nas  escolas  públicas,  palestras,  debates,

seminários, entre outros eventos relacionados com o tema.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Marques Abreu

Justificação: Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas -

IBGE – (2009), o número de crianças e adolescentes acima do peso cresceu quase

três vezes nos últimos anos. Os números do levantamento de 2003 mostram que o

excesso de peso, entre jovens com idade entre 10 e 19 anos, disparou, passando de

4,4% em 1974 para 21,5% em 2003.

A alimentação incorreta, e a vida sedentária contribuem para aumentar os índices

de gordura corporal.

Como se  sabe,  uma criança  obesa provavelmente  será  um adulto  obeso.  Vale

lembrar  que  a  obesidade vem  acompanhada  de  uma série  de  doenças,  como a

diabetes melito e a hipertensão arterial.

Sendo assim, este projeto tem a intenção de conscientizar a população acerca dos

perigos e riscos da obesidade infantil. Foi-se a época em que criança “gordinha” era

sinônimo de saúde. Hoje, devemos alertar os pais que, muitas vezes, não sabem o

mal que causam aos seus filhos.

A semana de combate  à  obesidade infantil  terá  como foco as escolas  da rede

pública, com a realização de palestras, seminários, debates, entre outros, informando

a  pais  e  alunos  o  que  deve  ser  ingerido  e  consumido  na  infância,  bem  como

promovendo a prática da atividade física.

Foi escolhida, para isso, a segunda semana do mês de outubro, em razão do dia 11

de outubro ser o Dia Mundial de Combate à Obesidade Infantil.
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Nesse sentido, a aprovação é imperiosa, uma vez que esta Casa Legislativa tem o

dever de zelar pela saúde das crianças mineiras.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.554/2011

Altera o art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre aos

deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre

aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  concedido  passe  livre  no  transporte  coletivo  intermunicipal  aos

deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade igual ou superior a 60

anos.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: De acordo com a Lei nº 9.760, de 1989, é obrigatória a gratuidade do

transporte público intermunicipal para as pessoas com 65 anos ou mais.

Contudo, a Lei Federal nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a política nacional do

idoso,  considera idoso,  para  os  efeitos  dessa lei,  a  pessoa maior  de 60 anos de

idade. Da mesma forma, as políticas públicas são voltadas para as pessoas com mais

de  60  anos,  priorizando  o  atendimento  ao  idoso  em  órgãos  públicos  e  privados

prestadores de serviços, como nos caixas preferenciais de comércios e bancos.

A Constituição  Federal  assegura  que  é  dever  do  Estado  cuidar  da  assistência

pública, da proteção e da integração social das pessoas com deficiência, assim como

zelar pelo bem-estar das pessoas idosas.

Nesse diapasão, vê-se a necessidade de alteração da referida lei para que o direito

dos idosos maiores de sessenta anos seja estendido também ao transporte público

no Estado.

Infelizmente, o que se observa, no entanto, é a falta de sensibilidade para com as
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pessoas de idade avançada e a indiferença a elas, com a ausência de instrumentos

de Estado voltados para o amparo e a proteção desse segmento.

Dessa forma, a iniciativa de apresentar este projeto é uma forma de demonstrar o

respeito e a consideração de que são merecedoras as pessoas de idade avançada.

Vale dizer, ainda, que a medida é um meio para se promover a dignidade dos idosos,

podendo aumentar sensivelmente o direito dessas pessoas, promovendo uma efetiva

melhora da qualidade de vida dos idosos e dos deficientes físicos, mentais e visuais.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.555/ 2011

Institui o Dia Estadual dos Securitários no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual dos Securitários no Estado de Minas Gerais,

a ser comemorado, anualmente, na terceira segunda-feira de outubro.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2011.

Rogério Correia

Justificação: A medida proposta tem por finalidade atender reivindicação feita pelo

Sindicato  dos  Securitários  de  Minas  Gerais,  para  que  este  parlamentar  o

apresentasse como forma de homenagear essa categoria tão importante em nosso

país.

Os  securitários  são  os  trabalhadores  em  empresas  seguradoras,  corretoras  de

seguros, previdência privada fechada e aberta, corretoras de câmbio, títulos e valores

mobiliários,  distribuidoras  de  títulos  e  valores,  montepios,  pecúlios,  capitalização,

agentes autônomos de crédito de seguros privados e empresas de resseguros. No

Brasil são cerca de 200 mil; em Minas Gerais, cerca de 12 mil.

A  profissão  de  securitário  é  regulamentada  e  tem  como  órgãos  superiores  o

Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados,
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vinculados ao Ministério da Fazenda.

A data proposta está prevista nos acordos coletivos de trabalho e nas convenções

coletivas de trabalho da categoria em todo o País como Dia do Securitário, constando

inclusive como feriado para a categoria.

Com a certeza da aprovação unânime desta Casa, peço o apoio dos nobres pares,

estabelecendo-se um dia em homenagem a esses importantes trabalhadores.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 1.673/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização de concurso

público para contratação de policiais civis em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e

Betim. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.674/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Morro  da  Garça  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 1.675/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Lassance  pelos  58  anos  de  emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.676/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Instituto Brasileiro de Turismólogos pela passagem do

Dia Mundial do Turismo. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.677/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso  ao  repórter  Guy Boaventura,  apresentador  do  programa

"Minas Urgente", da TV Bandeirantes Triângulo, pelo trabalho realizado em prol do

telejornalismo no Estado e em especial no Triângulo.

Nº 1.678/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Centro  de  Estudos  Aplicados  ao Desenvolvimento

Brasileiro - Cedebras - pelo lançamento da revista “Bandung” e pela qualidade de seu

primeiro número. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.679/2011, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a comunidade de Alfenas pelo aniversário de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.680/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério Público pedido de informações sobre o cumprimento da Lei nº 11.802, de

1995,  em  especial  de  seus  arts.  12,  que  determina  a  remessa  de  laudos  de

internação  involuntária  aos  representantes  locais  da  autoridade  sanitária  e  do

Ministério Público, no prazo de 48 horas a contar da data da internação; e 13, que

estabelece a designação de junta técnica revisora para confirmar ou suspender a

internação involuntária.

Nº  1.681/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério Público pedido de informações sobre o cumprimento, pelos Municípios e

pelo Estado, do preceito constitucional da realização de concurso público, no que se

refere aos trabalhadores do SUS.

Nº  1.682/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  regulamentação  da  Lei  nº

18.874,  de  2010,  e a implementação da Política de Atenção Integral  à Saúde do

Homem no Estado.

Nº  1.683/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sistema Estadual  de  Meio  Ambiente  e  à  Secretaria  de  Governo

pedido de informações para que enviem a relação dos Municípios que dispõem de

órgãos  exclusivos  para  gestão  ambiental  e  dos  que  contam  com  Conselhos

Municipais de Desenvolvimento Ambiental em funcionamento.

Nº  1.684/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido para que informe se há projetos esportivos destinados

aos  centros  de  convivência  para  dependentes  químicos  ou  previsão  da

implementação de tais projetos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.685/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que os Agentes Comunitários de

Saúde incentivem e monitorem a prática de atividades físicas e de lazer das famílias

por eles acompanhadas no âmbito do Programa Saúde da Família.

Nº  1.686/2011,  da  Comissão de Esporte,  em que solicita  seja  encaminhado ao
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Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que Minas  Gerais  sedie,  em

2014, antes da Copa do Mundo, o Congresso de Medicina do Exercício e do Esporte.

Nº  1.687/2011,  da  Comissão de  Esporte,  em que solicita  seja  encaminhado às

Secretarias de Saúde e de Esporte pedido de providências para que seja viabilizada a

implementação  do  Programa  de  Atividade  Física,  a  ser  supervisionado  pela

Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte.

Nº  1.688/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Saúde pedido de providências para a inclusão dos filtros solares na lista

dos medicamentos distribuídos pelo SUS.

Nº  1.689/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cohab-MG e à Cemig pedido de providências para a instalação de

placas  de  aquecimento  solar  em  habitações  populares  já  construídas  e  a  serem

construídas no Município de Campo Florido.

Nº  1.690/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cohab-MG pedido de providências para a construção de unidades

habitacionais no Município de Campo Florido.

Nº  1.691/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cohab-MG  pedido  de  providências  para  agilizar  a  liberação  de

unidades habitacionais no Município de Campo Florido, por meio da Prefeitura.

Nº  1.692/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a criação de unidades de

conservação no Triângulo  e  Alto  Paranaíba para  proteger  as  bacias  hidrográficas

dessas regiões.

Nº 1.693/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  regulamentar,  no  que  é  de

competência do Estado, a Lei Federal nº 11.959, de 2009, que dispõe sobre a Política

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, proibindo o uso

de instrumentos de pesca predatória.

Nº  1.694/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja reconhecida a

categoria de pescador esportivo.
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Nº  1.695/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Cemig  pedido  de  providências  para  perenizar  e  intensificar  os  estudos  para  o

peixamento do Lago da Jaguara.

Nº 1.696/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação  de  uma autarquia

estadual responsável pelo desenvolvimento da pesca e aquicultura em Minas Gerais,

bem  como  um  conselho  estadual  para  informar  a  política  estadual  para  esses

segmentos.

Nº  1.697/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente e à Presidência da Cemig pedido de providências para

elaborar plano de parques aquícolas para os lagos do Estado.

Nº 1.698/2011, da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

fortalecer a fiscalização da prática da pesca no Estado.

-  São também encaminhados  à  Mesa requerimentos da  Comissão  de  Assuntos

Municipais e do Deputado Antônio Carlos Arantes.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura e

da Pessoa com Deficiência.

Questão de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. interrompesse,

por  alguns momentos, os nossos trabalhos aqui,  no Parlamento,  para fazermos 1

minuto  de  silêncio  pelo  falecimento  do  grande  cientista  Steve  Jobs,  responsável,

evidentemente, pelo grande avanço tecnológico na área de informática em todo o

mundo, promovendo assim uma revolução científica e inovadora, que proporcionou

muitas melhorias às condições de vida da população. Solicito a V. Exa. esse minuto

de silêncio em consideração ao falecimento de Steve Jobs.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Rômulo Viegas, faremos 1

minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Steve Jobs.

- Procede-se a homenagem póstuma.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente, acabamos de

chegar da cidade de Ribeirão Vermelho, juntamente com o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, representando o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro. O Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva  assinou  requerimento  comigo.  Fomos  ao  Município  e  fiquei

encantada ao saber que lá há uma rotunda - uma das maiores da América Latina - e

um complexo ferroviário, que é muito importante para a cultura de nosso Estado e de

nosso  país.  A audiência  pública  foi  realizada  lá  a  pedido  da  Prefeita,  incansável

defensora  do  patrimônio  cultural  de  seu  Município,  um  patrimônio,  no  meu

entendimento, mundial, porque é a primeira rotunda, a maior da América Latina e a

quarta maior do mundo, e precisa realmente de apoio.

Esteve  conosco,  na  nossa  audiência  pública,  a  Secretária  de  Estado  Eliane

Parreiras, juntamente com representantes do Iphan, da Prefeitura - a Prefeita também

esteve conosco - e várias outras autoridades. Fiquei muito contente ao saber que

representantes  desta  Casa,  como  o  Deputado  Duilio  de  Castro,  que  já  realizou

trabalho nesse sentido, e os membros da Comissão de Turismo estavam discutindo

sobre a importância desse complexo e desse tombamento na geração de empregos.

Gostaria de utilizar esta tribuna para, além de falar sobre esse trabalho maravilhoso

que fizemos, discutir e passar para todo o nosso Estado informações a respeito do

Município  de  Uberlândia.  Fico  muito  orgulhosa  de  ter  nascido  numa  cidade  que

desponta  nas  últimas  pesquisas.  Uberlândia  é  a  melhor  cidade  em  saneamento

básico. Mas tem ainda muitos problemas e dificuldades. Alguns de seus bairros ainda

não  possuem  rede  de  esgoto,  mas  98% deles  estão  bem.  A cidade  está  sendo

preparada com rede de esgoto para mais de um milhão de habitantes. Conforme o

último censo do IBGE, a cidade possui 611 mil habitantes, mas creio que houve sub-

registro  da  população.  Acredito  que  são  700  mil  habitantes.  A  cidade  já  está

preparada, em termos de saneamento básico e água tratada, para mais de um milhão

de habitantes. É um exemplo.

Gostaria  que ficasse registrada,  nos anais  desta  Casa,  matéria do  nosso jornal

“Correio de Uberlândia”, que diz: “Entre as 81 maiores cidades do Brasil com mais de
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300 mil habitantes, Uberlândia ocupa o 2º lugar no 'ranking' de prestação de serviços

de água, coleta e tratamento de esgoto. O resultado foi divulgado no levantamento do

Instituto Trata Brasil, que apurou as condições de saneamento básico das cidades

brasileiras  com base no Sistema Nacional  de Informações sobre Saneamento,  do

Ministério das Cidades. A pesquisa também mostra que a melhoria nos serviços de

água e esgoto no país, entre 2003 e 2009, ainda é lenta. Os dados referentes a 2009

mostram que no 'ranking' Uberlândia está atrás de Santos, no Estado de São Paulo.

Na última avaliação, em 2008, a cidade ocupava o 4º lugar. O 'ranking' conta com

cinco cidades de São Paulo, três do Paraná, uma do Rio de Janeiro e Uberlândia,

única representante de Minas Gerais”. Isso é muito triste, considerando-se que Minas

possui 853 Municípios, pois demonstra que, por mais que tenhamos trabalhado, ainda

precisamos dar condições básicas de vida para a população.

“Entre  os  critérios  de  avaliação  estavam  a  população  total  atendida  com  água

tratada e com rede de esgoto, tratamento do esgoto por água consumida, tarifa média

praticada,  além  dos  investimentos  em  relação  à  geração  de  caixa  dos  sistemas,

compreendendo a arrecadação sem despesas operacionais.”  Ainda acrescento um

dado. O Departamento Municipal de Água e Esgoto – Dmae -, no meu entendimento,

conta com técnicos, profissionais e servidores que adoram aquele órgão. Acredito que

um dos motivos do sucesso do referido setor é o fato de ele ser totalmente municipal.

Por  isso  lá  as  coisas deram certo.  As  pessoas fazem um trabalho  eficiente,  com

recursos  próprios.  Deveria  ser  assim  em  determinadas  localidades,  que  ainda

enfrentam dificuldades com saneamento básico.

“Para o Prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, o resultado é fruto dos investimentos

realizados  desde  2005  no  setor  que  até  o  final  de  2012  devem  ultrapassar

R$200.000.000,00.  'Foram feitas redes receptoras, adutoras e comuns que devem

ultrapassar  100km,  reformas  de  oito  reatores  e  quatro  novos  para  a  estação  de

tratamento de esgoto. A cidade terá capacidade de tratar o esgoto de uma população

de 1,36 milhão de habitantes, disse'. O investimento na Estação de Tratamento de

Esgoto é de R$68.000.000,00. De acordo com Samuel do Carmo Lima, doutor em

geografia médica e vigilância em saúde da Universidade Federal de Uberlândia, a

vice-liderança em saneamento básico no país 'é uma posição muito boa, mas ser um
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dos melhores entre os ruins não significa muito. As cidades brasileiras, inclusive as

Capitais, estão em péssimas condições', disse."

É  um  desafio  para  o  restante  do  nosso Estado  e  do  País  que  tenhamos essa

prioridade.  Acredito  que  um  dos  requisitos  básicos  da  proposta  da  Dilma,  de

erradicação da pobreza, é que as pessoas possam ter água tratada e saneamento

básico. Isso é o mínimo. O Município ainda possui problemas. Apesar de estar em 2º

lugar  no  “ranking”  de  prestação  de  serviços  de  saneamento  básico  entre  as  81

maiores  cidades  brasileiras  com  mais  de  300 mil  habitantes,  Uberlândia  enfrenta

problemas  com  abastecimento  de  água  em  algumas  regiões  da  cidade.  Temos

problemas também porque, às vezes, não temos uma cultura de cuidar das nossas

águas. Creio que apenas com educação para o consumo se vai conseguir isso, mas

esse é um dado importante. Ficamos contentes. Sabemos que o Instituto Trata Brasil

é sério. Fala sobre as condições de saneamento básico, revela que o crescimento

ainda é lento, mas já dá um parâmetro para que possamos discutir. Fico contente que

Uberlândia seja a 2ª cidade no País e a única no Estado de Minas Gerais nesse

“ranking”.

Quero falar também da minha preocupação, pois em contraponto, em Contagem,

cuja Prefeita é do PT, assim como a nossa Presidenta, que faz um trabalho muito

bonito,  infelizmente  o  trabalho  deixa  a  desejar.  Sabemos  muito  bem  que  só

combateremos a pobreza no País quando as pessoas realmente tiverem o mínimo

para sobreviver. Que elas possam ter educação e água tratada, e que as políticas

públicas  funcionem.  Imaginem  que  Contagem  entregou  para  outras  pessoas

explorarem o serviço de abastecimento de água por 100 anos. Uma cidade que está

cheia de fossa, o que é um desrespeito ao povo, pois elas não dão condições de

higiene.  O esgoto  a céu aberto faz com que as crianças adoeçam mais,  e há  a

questão da água tratada também. É importante que as pessoas possam ter condições

de vida e uma água de qualidade. A questão da água é um problema do planeta. De

repente, em Contagem, como se não bastasse as Funecs estarem sendo fechadas,

ainda observamos um problema grave em saneamento básico, como limpar fossa em

vez de ter esgoto tratado. E sabemos que se está avançando nisso. Hoje toda aquela

merda – desculpem-me a forma de dizer – que vem de Contagem é jogada para o
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lado da Pampulha. É preciso que, entra governo e sai governo, se preocupem com

obras debaixo da terra. Que haja saneamento básico. Isso tem que ser prioridade.

Por mais que se tenha feito um bom trabalho, ainda há problemas, como as Funecs

em Contagem. Elas são um avanço, um projeto de realmente haver ensino técnico

municipal,  Sr.  Presidente, com recurso próprio.  E,  por incrível  que pareça,  todo o

restante das Funecs será fechado. Prometeu-se na campanha, e não se cumpriu. A

Prefeita Marília prometeu que não fecharia nenhuma Funec, nem aumentaria o valor

do IPTU. Aumentou o valor do IPTU e fechou e fechará mais 11 Funecs. Cabe ao

povo de Contagem não permitir  isso. Temos de lutar. O que é correto, elogiamos.

Melhorou muito o Município, ajudou bastante, é muito dinâmica, mas há problemas

em  relação  às  Funecs  e  a  entregar  por  100  anos  a  exploração  do  serviço  de

saneamento básico da cidade. No mínimo o contrato deveria ter sido questionado e

revisto. E ainda haver fossa, isso ninguém merece! A população conta com recurso

próprio no orçamento para custear as Funecs, e percebemos que as professoras, que

tanto lutam para terem um salário digno em Contagem, também estão deprimidas

porque estão fora do cargo que exerceram. Há muitas em desvio de função porque

unidades estão sendo fechadas. É preciso que, em conjunto, achemos saídas. Pedi

ajuda inclusive à Secretária, porque sabemos da responsabilidade do Estado, mas o

caso é municipal. Promete-se à população que as Funecs funcionarão, e, passada a

campanha, fecha-se tudo. A população tem que ficar esperta nas próximas eleições

com  relação  a  promessas  que  não  são  cumpridas.  É  preciso  exigirmos  o

cumprimento das promessas de campanha. Antes da campanha, a Prefeita Marília

dizia que não fecharia nenhuma Funec; de repente fecha todas. Ela não conhece a

dificuldade  das  professoras  em  desvio  de  função,  vai  fechando  unidades,  mas  o

recurso do orçamento continua o mesmo.

Como se não bastasse, ainda existe a máfia da merenda instalada no Brasil. Em

Contagem, fui à Escola Vila Belém e vi isso. Entrei com representação no Ministério

Público e espero que haja apuração,  pois  o povo de Contagem merece ser  bem

tratado,  merece  que  as  Funecs  estejam  funcionando,  merece  que  o  esgoto  seja

tratado.

Uberlândia foi a primeira cidade a ter saneamento básico no Estado e quero que
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todos os Municípios que percorro tenham saneamento básico. Falo das injustiças em

qualquer lugar. Onde houver injustiça estará a Deputada Liza Prado defendendo a

população, o que é correto, a educação de qualidade, o saneamento básico, porque

somos eleitos para defender a população, de verdade, e não para sermos ludibriados.

Antes das campanha, há promessas. Depois, há candidatos que pensam que podem

fechar tudo,  já ganharam mesmo, não se importam com a palavra. A palavra e o

vento são quase a mesma coisa.

O que está acontecendo é um desrespeito. Temos de pensar na cidade e no Estado

como um todo. De repente, como se não bastassem as outras dificuldades, ainda há

quadrilha com coragem para meter a mão na merenda das crianças, para surrupiá-la.

Isso  é  crime.  Denunciamos  qualquer  quadrilha,  seja  ela  federal,  esteja  ela  em

qualquer cidade. Precisamos de coragem para dizer a verdade, porque a população

não  aguenta  mais.  Ela  acredita  nos  políticos  em  época  de  campanha,  que

apresentam  propostas  belas,  lindas,  que  dizem  que  defendem  a  Constituição,  a

educação, que não fecharão escolas; mas, de repente, elas são fechadas.

Em Contagem, além de fecharem as portas das escolas, as pessoas que ajudaram

a construir o governo e os partidos estão sendo enxovalhadas. O meu partido, o PSB,

ajudou-a  a  ganhar  as  eleições,  mas  infelizmente  também  não  tem  palavra.  Na

política, não podemos perdoar. A população deve acreditar em quem tem palavra. Se

você não tem condições de cumprir promessas - é obrigação do Estado manter as

Funecs abertas -, então não prometa. Não venha ludibriar o povo, porque ele não

aguenta mais. A resposta vem nas urnas. Não venha a Contagem pedir voto. Temos

um candidato maravilhoso, que é o nosso amigo, a quem adoro, mas que, com o

apoio  da  Prefeita,  não  ganhará  a  eleição.  Terá  de  se  separar  dela,  porque  ela

promete, mas não cumpre. A população já está esperta.

É  importante  ficarmos  atentos  de  agora  para  frente.  Precisamos  defender  o

patrimônio, a merenda de qualidade, o saneamento básico e discutir os problemas

das cidades. O nosso povo não aguenta mais viver num lugar onde as promessas

são lindas, maravilhosas, onde os discursos são em prol da educação. Nos cantinhos

de campanhas, vemos palavras como “saúde, educação e segurança, cidade com

qualidade e ar” serem pronunciadas. Depois, o “slogan” passa tão rápido quanto a
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campanha.  As  promessas  vão  para  o  ralo.  Não  podemos  permitir  isso.  Portanto,

temos de utilizar esta tribuna para cobrar o que foi prometido. Se prometeu, tem de

cumprir.  Precisamos  de  pessoas  mais  sérias  na  política.  A  nossa  população  é

descrente em grande parte dos políticos porque, em época de eleição, há promessas

que depois não são cumpridas.

Creio  que  daremos  a  resposta  em  Contagem,  em  outras  cidades,  enfim,  onde

houver bandido surrupiando o dinheiro do povo. Lugar de bandido é na cadeia, e não

metendo a mão em dinheiro público. Temos de defender uma política que realmente

prepare nossas cidades. O nosso povo está envelhecendo. Devemos nos preocupar

com a sensibilidade. As políticas públicas devem engrandecer as cidades, valorizar

seus servidores, defender a segurança nas escolas. Aliás, cumprimento o Deputado

João Leite pelo trabalho realizado no fórum que discutiu a segurança escolar. Não

façam como a Marília está fazendo em Contagem, fechando as escolas.

Fechar uma escola é um crime. Quando se fecha uma escola é preciso abrir mais

cadeias. É importante que o ensino profissionalizante, que é uma defesa do povo de

Contagem, reabra suas portas.

Sr. Presidente, para terminar, gostaria de dizer que estou aqui para criticar aquilo

que  é  errado,  mas  também  para  apresentar  propostas,  cobrar  as  promessas  de

campanha que não foram cumpridas  e  elogiar  o  correto.  Devemos saber  elogiar.

Desta tribuna, elogio o povo de Uberlândia, os servidores públicos que fizeram com

que a cidade fosse a única cidade de Minas Gerais com qualidade em saneamento

básico. Ainda precisamos lutar para que Morada Nova e Marielza tenham rede de

esgoto, mas estamos avançando. Devemos trabalhar para termos uma cidade melhor

e defender, por exemplo, Ribeirão Vermelho, para que sua rotunda e seu patrimônio

sejam valorizados para gerar empregos. É preciso que nosso povo fique atento para

defendermos e não permitirmos que nenhuma escola feche suas portas, para que

professores que fizeram concurso vão às salas de aula e sejam valorizados e que,

realmente, preparem as crianças das nossas cidades com respeito. Sr. Presidente,

atualmente, ser professor é muito difícil, porque a violência aumentou bastante. Além

disso, observamos uma violência grande, como a ocorrida em Contagem, ou seja,

fechar  as  Funecs.  Espero que seu povo não permita que fechem mais  nenhuma
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escola e exija dos seus candidatos que reabram as que foram fechadas. Não faremos

campanha  nesta  Casa  para  A,  B,  X  ou  Z,  mas  exigiremos  e  perguntaremos  ao

candidato que for  a nossa porta pedir  seu voto se reabrirá as Funecs que foram

fechadas  e  fará  o  compromisso  de  não  fechar  mais  nenhuma.  Isso  é  um

compromisso e estou aqui para alertar a todos. Utilizo esta tribuna como instrumento

de valorização do voto, um instrumento para ajudar a nossa população a canalizar

seus votos e suas energias em defesa do nosso povo.

Infelizmente, há mais um companheiro inscrito, então encerro dizendo que, hoje,

estou muito contente, porque creio, Deputado João Leite, que esse trabalho, esse

seminário foi  ótimo.  Fiquei  muito empolgada em falar,  pois vemos tantas pessoas

apaixonadas defendendo a educação, enquanto vemos uma programação inteira em

Contagem para fechar  escolas. Isso  é um absurdo.  Depois,  a cidade fica igual  a

Ribeirão das Neves: cheia de penitenciárias, porque não valorizou o ensino técnico.

Lá houve um programa avançado com recurso próprio da Prefeitura para o ensino

profissionalizante. Que esse canal permaneça aberto. Isso é um avanço. Deveria ser

obrigação  do  Estado,  mas  para  fazer  a  campanha,  fazer  com  que  realmente

prometesse e não cumprisse serviu. Agora é hora do nosso povo se mobilizar para as

próximas campanhas.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Sra.  Deputada Liza  Prado,  que me

antecedeu com tanta firmeza de propósito; Srs. Deputados, imprensa, funcionários da

Casa,  público  das galerias,  telespectadores da  nossa TV Assembleia,  que leva  a

nossa mensagem e o  nosso trabalho aos lares  de muitos  mineiros,  trouxe vários

assuntos. Elenquei cinco grandes temas para discutir aqui, mas vou me ater a dois,

porque,  realmente,  temos muita coisa  para ser  falada na busca da correção.  Um

exemplo, que ficará para outra oportunidade, é a saúde, que está um caos; outro, a

reforma política, que se desenha praticamente de forma insatisfatória,  superficial  e

incapaz de fazer reais reformas; e a corrupção no mundo e no Brasil, que é tema

atualizado,  do  qual  a  sociedade está  começando a  entender  que deve participar.

Parece que no dia 7 de setembro aconteceu o grito da nova independência do Brasil
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contra  a  corrupção,  não mais  contra  a  roubalheira  do  ouro  por  Portugal  naquela

época de 1800, mas agora contra a roubalheira interna no País, que leva ao caos,

essa corrupção no nosso Brasil. Isso não acontece apenas no Brasil, mas falaremos

sobre essa questão em outra oportunidade.

Hoje  o  primeiro  tema  sobre  o  qual  discorrerei  segue  em  parte  exatamente  as

ponderações da Deputada Liza Prado.

Outro  aspecto  que  nos  preocupa  é  essa  questão  da  burocracia.  Todos  os

candidatos a qualquer cargo prometem que, nas suas funções, desburocratizarão e

facilitarão as ações em suas pastas e áreas. No entanto, o que vemos na prática é

exatamente  o  contrário.  Na  área  da agricultura,  tudo é  feito  para  dificultar  quem

planta; na do ensino, quem estuda; e assim por diante. Portanto, em todos os setores,

em vez de ser combatida, reduzida ou pelo menos estagnada, a burocracia termina

exatamente no contraponto e então aumenta. Dificulta-se e se burocratiza ainda mais.

Falarei sobre os estágios para os estudantes e dos cursos técnicos do 2º grau.

Poucas pessoas sabem que há um programa de estágios para estudantes de 2º grau

e de cursos técnicos. Nos últimos três anos, uma regulamentação dos estágios surgiu

exatamente por meio de decreto. O estágio era liberado, e a empresa que quisesse

contratava dentro das normas o estagiário, que desenvolvia ali um aprendizado. Há

empresas intermediando, acompanhando e preparando esses alunos para entrarem

em  uma  fábrica  ou  um  setor  onde  aprendam  uma  profissão.  Tudo  transcorria

normalmente assim. Se eu quisesse, contratava um, dois ou três estagiários com tudo

regulamentado  e  regularizado,  com o  pagamento  do  estágio  sem  ou  com pouca

burocracia,  apenas  contando  com  as  empresas-escola,  que  são  instituições  que

fazem a mediação entre a própria escola e o próprio estagiário.

No entanto agora, depois dessa lei dos estágios, de 2008, a burocracia aumentou.

Para uma empresa contratar  um estagiário,  tem de ter  funcionários  registrados  e

profissionais  contratados  pertencentes  ao  seu  quadro  de  funcionários.  Se  uma

empresa precisar de 1 estagiário, terá de ter 1 funcionário registrado; se precisar de

2, pelo menos 5 funcionários registrados; de 3 ou 4, 11 funcionários registrados. São

exigências mais do que anômalas, que trazem dificuladades para as empresas. Às

vezes uma pequena empresa que tem um ou dois funcionários não pode contratar
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dois estagiários, mas apenas um. Para contratar dois estagiários, precisa ter cinco

funcionários contratados.

Para  os  senhores  terem  uma  ideia,  isso  está  repercutindo  negativamente  na

formação dos jovens,  que tinham oportunidade de conseguir  muito mais estágios.

Agora, por essas exigências principais e mais outras, os estágios estão diminuindo

para os estudantes do 2º grau. Por exemplo, em 2008, no Brasil, foram contratados

1.100.000 estagiários do 2º grau ou do curso técnico correspondendo ao 2º grau. No

ano passado, em 2010, já foram 810 mil; ou seja, praticamente 300 mil estagiários a

menos numa economia em que se está empregando mais. Isso nos preocupa.

Há  escolas  ou  entidades  que  faziam  a  mediação,  que  serviam  de  ponte  para

preparar o estudante para fazer estágio numa empresa. Muitos desses estudantes

estagiários posteriormente ficavam empregados na empresa, ou seja, passavam a

ser  funcionários  depois  do estágio.  Isso ocorreu com muitos e muitos deles,  com

milhares,  e  agora  não  está  mais  havendo  essa  oportunidade.  Se  houver  mais

estagiários do que o número de funcionários da empresa, a empresa será multada.

Trata-se de uma burocracia que não facilita a vida de ninguém neste país. E isso

em todos os setores, municipal, estadual e federal. É muito difícil desburocratizar, é

quase  impossível  a  desburocratização.  Aliás,  o  Brasil  já  teve  até  Ministério  que

também, por não se desburocratizar, acabou-se.

Então, eis aí este alerta. Trata-se de um programa do País. É preciso que o MEC,

as entidades e o Ministério do Trabalho, responsáveis por essa questão, analisem. É

claro  que  toda  lei  pode  ser  modificada,  e  vamos  modificar.  Não  que  queiramos

bagunçar,  mas para facilitar,  que se  pare de  exigir  das  empresas.  Hoje,  para  as

empresas sobreviverem, a dificuldade é muito grande. Não está fácil ser pequeno, ser

microempresário  neste  país.  E  são  esses  pequenos  empresários  que  sustentam

muito  mais  a  economia  do  que os  grandes  empresários,  pois  70% da economia

brasileira são de micro e pequenas empresas.

Esta é a minha primeira reflexão: essa burocracia no setor de estágios, que está

reduzindo, quando o País está empregando mais, a contratação de estagiários pelas

pequenas empresas, que oferecem mais estágios e que existem mais em Minas e no

Brasil.
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O segundo assunto que quero apresentar hoje é uma reflexão sobre o tráfico de

drogas, um tema de que não se precisa mais só falar. Convidam-me para palestras,

para  seminários  sobre  droga.  O  combate  às  drogas  no  País  virou  ficção,  não

acreditamos mais no combate às drogas. O Brasil  não produz cocaína.  A cocaína

entra no País através do tráfico. Nós sabemos quais países produzem a cocaína e

sabemos que há uma extensão de limite desses países com o Brasil, territorialmente,

que há as fronteiras. Então, seria muito mais barato, sairia mais em conta o governo

federal  colocar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal  nessas fronteiras,

pelo ar, por terra e por água, sendo que alguns rios dividem o nosso país com outros,

e fazer uma prevenção, um combate preventivo. Aliás, a nossa polícia é reduzida, a

corporação conta com poucos policiais federais nas fronteiras; mas, no dia em que

resolvem fazer trabalho mais intensivo, prendem uma quantidade extraordinária e se

divulga o fato nos maiores noticiários das grandes TVs brasileiras.

Isso ocorre ao se fazer uma intervenção maior nas fronteiras. Mas isso é feito em

um dia, de três em três meses, de dois em dois meses, sendo que todos os dias,

todas as horas, por água, por terra e pelo ar,  as drogas estão entrando no País,

principalmente cocaína. Chegará um momento que não haverá como combater isso.

Não vamos achar  ou  querer  viver  da  ilusão de que  vamos conseguir  controlar  o

“crack”.

Cria-se  um  programa  de  combate  ao  “crack”,  cria-se  um  programa  contra  as

drogas, cria-se um fundo, mas nada disso resolverá. Depois que a droga entra no

País, o custo é muito elevado em todos os aspectos. Claro que o custo financeiro é

alto.  A  droga  entra  no  País,  cai  nas  mãos  dos  traficantes,  que  a  levarão  aos

consumidores, que aumentam a cada dia. Estes, para comprar a droga, começam a

cometer delitos, cujo custo é alto: assaltos, furtos, assassinatos, enfim, violência e

mais violência.

Há ainda a questão da saúde pública. O consumo de drogas tem um custo também

altíssimo, e, além disso, pode acabar levando à morte precoce o cidadão viciado. Se

colocarmos na balança, o custo de se destacarem mais 200 policiais federais – não

sei a quantidade – nas nossas fronteiras com os três ou quatro países que plantam e

produzem a cocaína seria extremamente mais baixo, e os traficantes enfrentariam
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mais dificuldades para entrar com a droga no País. Os malefícios e consequências

dessas drogas, desastrosas em todos os aspectos, seriam bem reduzidos no nosso

país. Essa ação salvaria famílias, pessoas e a sociedade. Sabemos disso, porém não

enfrentamos  o  problema  com  a  devida  competência,  mas  de  forma  minimizada,

insuficiente, o que não resolve o problema principal.

Não  precisamos  discutir  muito  esse  assunto.  Bastaria  os  governos  estaduais  e

federal,  juntos,  refletirem  e  montarem  uma  estratégia  de  combate  preventivo  à

entrada das drogas, assim como a entrada das armas que vêm para o nosso país. Se

fizermos esse gasto, que é um grande investimento e uma grande economia para o

Brasil,  vamos  realmente  começar  a  combater  as  drogas.  Apenas  ao  combater

internamente,  de  forma  repressiva,  as  consequências  das  drogas,  por  meio  do

confronto e pelo tratamento, não chegaremos a lugar algum.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, são essas reflexões e tantas outras importantes e

necessárias  que nós,  autoridades delegadas pela população,  temos de realmente

fazer.  Temos de parar  de  discutir  o  problema de  forma afetiva  e  passar  a  tomar

decisões efetivas. Aí, sim, as soluções acontecerão.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a

Assembleia  de  Minas  terminou  hoje  o  importante  fórum  técnico  “Segurança  nas

escolas:  por  uma  cultura  de  paz”,  coordenado  pelas  Comissões  de  Segurança

Pública e de Educação desta Casa. Cumprimento particularmente os Deputados das

duas comissões envolvidas:  Deputado João Leite,  que coordenou a plenária final,

Deputada Maria Tereza Lara, Deputado Bosco, Deputado Carlin Moura e os demais

membros  –  e  parabenizo-os  porque  o  fórum  técnico  foi  muito  participativo  e

regionalizado. Tive oportunidade de acompanhar as etapas de Janaúba, Juiz de Fora,

Contagem e Araxá.

Foram  eventos  muito  importantes  para  a  promoção  de  um  ambiente  escolar

propício ao melhor rendimento, permanência e felicidade dos jovens que frequentam

nossas  escolas  públicas.  Foram  apresentadas  dezenas  de  propostas  sob  vários

olhares: o olhar da violência cometida no ambiente escolar entre os jovens ou contra

trabalhadores  da  educação;  da  violência  às  vezes  física  e  material,  como  as
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pichações e depredações, cometida contra as escolas; e da violência que às vezes as

escolas cometem contra seus alunos e trabalhadores.

Achei importante que o debate não se tenha restringido ao fenômeno, que vem se

agravando, de casos de atos violentos cometidos no ambiente escolar. Em vez disso,

discutiu-se  o  conjunto  da  estrutura  educacional,  enfoque  que  considero  mais

adequado e que acompanhei nas etapas regionais. Sabemos que a escola tem de ser

o ambiente do convívio agradável, da possibilidade de crianças e jovens exercerem

em plenitude seus dons e vocações, da troca, enfim, tem de ser um espaço onde

aqueles  que  o  frequentam  tenham  uma  relação  construtiva,  de  prazer  e  de

apropriação subjetiva do próprio ambiente.

Assim, algumas propostas apresentadas foram muito importantes. Houve propostas

relativas  à  materialidade,  para  se dotarem as  escolas  de  todos  os  equipamentos

adequados;  e  propostas  para  a  valorização dos trabalhadores  da  educação –  no

fórum técnico discutiu-se a questão do piso do magistério, dos planos de carreira e do

estímulo a promoção e progressão. Aliás, a Assembleia está realizando esse debate

de corpo e alma, por meio de uma comissão de negociação.

Mas  discutiu-se  também  uma  questão  que  considero  fundamental:  o  chamado

acompanhamento social nas escolas. Fazendo um rápido diagnóstico da estrutura

educacional,  temos  hoje  alguns  desafios.  No  ensino  infantil,  temos  o  desafio  da

universalização, pois somente 35% das crianças nessa fase frequentam a escola. O

ensino fundamental já está universalizado, mas a qualidade ainda é baixa. Se nos

pautarmos  em  indicadores  e  exames  de avaliação,  veremos  que muitas  crianças

chegam ao 5º ou 6º anos sem saber fazer uma operação matemática, escrever uma

redação ou interpretar um texto, o que é grave. Ainda no ensino fundamental, temos o

problema da evasão, que se agrava no ensino médio. Hoje, entre 15% a 16% de

jovens em situação de frequentar o ensino médio não estão na escola. E observamos

que, dessa percentagem, 70% não concluíram o ensino fundamental, ou seja, já se

evadiram do ensino fundamental.

O Deputado Doutor Viana, que fez um belo pronunciamento, discutiu a questão das

drogas.  Fico  imaginando  um  jovem  que  não  conclui  o  ensino  fundamental,  não

domina a língua e não está incluído digitalmente; que oportunidade de emprego, de
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ascensão e de realização terá? Acrescem-se a isso questões relacionadas a valores,

à família e ao território, muitas vezes dominado por gangues, e é exatamente esse

jovem que é cooptado para o mundo das drogas – primeiro, como usuário; depois,

como líder do tráfico.

Então,  a  meu  ver,  a  evasão  escolar  é  mais  grave  que  a  violência  escolar.  O

problema é que a violência escolar dá manchete,  e a evasão escolar não dá. Se

pegarmos o número de jovens que entra na educação básica e sai no ensino médio

em Minas, perceberemos que apenas 48% concluem os estudos. Essa é a maior

violência: a violência de uma estrutura que não permite ao jovem, que ingressou no

ensino fundamental quando era criança, concluir o ensino médio.

Portanto a ideia do acompanhamento social parte do princípio de que temos uma

missão escolar que precisa ser realizada, como o projeto pedagógico, a materialidade

e a capacidade de seus profissionais, mas há fatores extramuros. Como um jovem

terá um rendimento adequado se ele é violentado, abusado sexualmente, se não tem

um lugar para estudar em sua casa, se mora em uma área de risco e complementa a

renda  familiar  em  um  horário  extraescolar,  através  do  trabalho  infantil  ou  de  um

trabalho não decente? Como exigir a permanência na escola de uma jovem menina

grávida? Essas são as motivações da evasão: meninas - gravidez precoce -; jovens

do sexo masculino - complementação da renda da família -; e metade do total de

alunos por falta de prazer e de interesse pela escola.

Com satisfação, concederei um aparte ao Deputado João Leite, mas antes gostaria

de dizer que essa proposta que resulta de uma lei aprovada na Assembleia por todos

nós,  a  Lei  nº  16.683,  prevê  o  acompanhamento  social  nas  escolas  por  equipes

multidisciplinares  de  profissionais  como  psicólogos,  assistentes  sociais,

fonoaudiólogos,  psicopedagogos.  O  objetivo  é  oferecer  melhores  condições  às

famílias  para  que  essas  crianças  permaneçam  nas  escolas,  não  se  evadam  do

espaço escolar, e para que também tenham rendimento suficiente para progredirem.

Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  está  de  parabéns.  Acompanhamos  boa  parte  do

processo e sabemos que o evento foi muito importante, foi uma abordagem plural.

Há,  sim,  as  questões  da  segurança,  do  monitoramento  interno  das  escolas,  do

patrulhamento móvel até para dar mais segurança aos trabalhadores e aos alunos,
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mas acredito que o ponto principal desse encontro foi a discussão acerca da estrutura

educacional.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  gostaria  de

agradecer-lhe o aparte e sua participação nos encontros finais, como também nas

regiões, contribuindo com seu conhecimento, até pelo seu trabalho no comando da

Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Criança  e  do  Adolescente  e  pela  própria

identificação  que  V.  Exa.  tem  com  essa  faixa  etária.  V.  Exa.  deu  uma  grande

contribuição fechando os trabalhos de hoje, pela manhã, ajudando o Plenário a redigir

uma matéria  ligada  à  questão  social.  Como assistente  social  e  estudioso  dessa

matéria, V. Exa. domina plenamente o assunto.

Deputado  André  Quintão,  concordo  com  a  abordagem  que  fez.  Talvez  a  maior

violência tenha raízes na educação infantil, uma vez que faltam vagas e muitas vezes

as mães têm de trabalhar mas não têm onde deixar suas crianças. Infelizmente temos

um desafio monumental pela frente, considerando-se essas questões e a existência

de uma escola que não dá prazer algum ao aluno,  já que não dispõe de espaço

esportivo e não proporciona o encontro, o estar juntos, o jogar juntos e ser do mesmo

time.  Ainda temos escolas  que não têm espaço esportivo,  não têm o  espaço do

encontro; portanto, não dão prazer.

Recordo-me do meu tempo de criança, quando sonhava com o campinho da minha

escola. Era ali que eu fazia as minhas pontes como goleiro.

Nessa escola, não é dado isso a essas crianças. Concordo com V. Exa., falta muito

nessa escola. Ela deve ser o centro de tudo. Temos um tripé formado pela família,

pela escola e pela igreja. Se ele falhar, a sociedade não ficará de pé.

Parabéns.  Muito  obrigado  pela  contribuição  e,  para  além  dela  e  do  seu

conhecimento, pela sua participação junto conosco nessas matérias tão importantes

ligadas à questão social, à criança e ao adolescente.

O Deputado André  Quintão*  -  Obrigado,  Deputado João Leite.  De fato,  quando

integramos uma iniciativa tão séria,  como foi a  que V.  Exa.  coordenou, as coisas

acontecem  com  mais  agilidade.  Os  debates  foram  muito  proveitosos,  desde  os

encontros regionais. Nesses 8 ou 9 anos de Assembleia, talvez tenha sido um dos

eventos mais prestigiados nas etapas regionais. É impressionante a mobilização que
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o  tema  causou,  houve  plenárias  com  500,  600  pessoas.  Foi  realmente  muito

mobilizador.

Então gostaria de deixar, neste final, essa reflexão sobre a implantação da lei. Hoje,

na redação final da proposta, não há um modelo pronto. É lógico que, se o poder

público  tivesse  recurso  suficiente,  o  ideal  seria  que  cada  escola  tivesse  seu

psicopedagogo,  seu  assistente  social  e  seu  psicólogo.  É  isso  que  sonhamos  e

queremos para integrar uma equipe em cada escola. Mas sabemos que isso não será

possível  de  uma  hora  para  outra.  Hoje  o  Estado  implementa  a  lei  do

acompanhamento  social  no  âmbito  do  Programa  Poupança  Jovem,  mas  atende

apenas 9 Municípios.

Então  deixo  para  o  governo  do  Estado  a  reflexão  sobre  como  poderíamos

implementar  essa lei,  principalmente vinculando esse acompanhamento social  aos

Centros de Referência de Assistência Social -  Cras.  A ideia é que se tenha essa

equipe multifuncional para acompanhar as crianças e famílias que estão na rota da

evasão escolar, porque a criança que evade será a que futuramente cometerá o ato

infracional, a que depois irá para o centro de internação e depois para a penitenciária.

Aí gastaremos 3 ou 4 mil reais. Às vezes, a contratação de um psicólogo e de um

assistente social, que acompanhem a família, que a encaminhem para receber um

benefício,  uma transferência de renda, uma inclusão produtiva, que acolham esse

jovem e o encaminhem a um tratamento para usuário de drogas, poderia impedir

essa rota da evasão.

Repetirei  aqui e deixarei para a reflexão: é lógico que esses casos de violência

cometidos dentro e fora das escolas são preocupantes, mas, a meu ver, e como diz o

Deputado João Leite, tão grave quanto é a violência que atinge 65% das crianças -

filhos de pobres, porque os dos ricos e os da classe média estão na escolinha -, a de

não estarem no ensino infantil,  Deputado Rômulo, e os quase 150 mil jovens, por

ano,  que  não  concluem o  ensino  fundamental  e  que estão  desprofissionalizados.

Então, tão importante quanto evitar uma violência física, é evitarmos uma violência na

alma das pessoas, porque um jovem que não tem oportunidade é um jovem infeliz.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Rômulo
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Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Deputados

João Leite e Inácio Franco e Deputada Liza Prado. Quero iniciar  minhas palavras

fazendo  publicamente  um  elogio  altamente  expressivo  à  particular  amiga,

extremamente competente, Andrea Neves, que faz uma gestão brilhante e eficiente

no Servas, conseguindo parceria notável com a sociedade belo-horizontina e mineira.

Por meio dessa parceria, o Servas tem promovido inclusão social e bem-estar para as

famílias carentes de Minas Gerais.  Programas como o Valores de Minas e outros

tantos  são  expressivos,  conseguindo  recursos  da  iniciativa  privada,  junto  a

empresários  e  comerciantes.  Elogio  essas  empresas  parceiras  do  Servas,  pois

demonstram  alto  índice  de  comprometimento  com  a  responsabilidade  social.

Portanto, nesta tarde de quinta-feira, no Plenário da Assembleia, mando um abraço

especial  para Andrea Neves e toda a equipe do Servas, que têm evidenciado um

trabalho social muito bom no Estado de Minas Gerais, que pode servir de referência

para as outras instituições sociais no Estado.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Quero associar-me a V. Exa. nesse

elogio à Dra. Andrea Neves e lembrar um momento da história,  em 2003, quando

éramos  Secretários  de  Estado,  V.  Exa.  na  Assistência  Social  e  eu  no

Desenvolvimento,  trabalhando  com  esportes.  Naquele  momento  a  Dra.  Andrea

socorreu Minas Gerais com o Minas Solidária. Milhares de famílias perderam suas

casas, mas ela uniu-se à iniciativa privada, buscou recursos e, com esse mundo de

pessoas,  foi  em  socorro  da  população  atingida  pelas  chuvas  severas.  Vimos

caminhões e a presença de áreas de logística da iniciativa privada trabalhando com o

Estado, atendendo a população carente.  A Dra. Andrea Neves deve ser lembrada

pelo  trabalho social  que vem realizando.  Associo-me a V.  Exa.  para elogiar  essa

presença feminina tão forte e importante para Minas Gerais.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Obrigado.  V.  Exa.  volta  no  tempo e nos  lembra

quando estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Social. V. Exa. sempre foi muito

dedicado à questão social, e fizemos um trabalho muito bom para receber as pessoas

que tiveram de voltar  dos Estados Unidos. Contamos com o apoio expressivo do

Servas, tendo à frente a grande amiga e gestora Andrea Neves.
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Quero fazer um relato a respeito do nosso Senador Aécio Neves, ex-Governador,

uma das figuras políticas mais expressivas do Brasil, com 51 anos, que já exerceu

por 16 anos o mandato de Deputado Federal, foi Governador de Minas por 8 anos e

agora nos honra no Senado Federal. O Senador Aécio Neves apresenta ao Senado

um  projeto  de  lei  que  não  cria  nenhum  imposto,  mas  modifica  a  regra  da

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, elevando

de 3% para 5% a alíquota, de modo a corrigir  uma injustiça histórica para com o

nosso  Estado.  A  proposta  de  Aécio  Neves  vai  revolucionar  para  melhor  a

compensação devida a Estados e Municípios em que se assentam as atividades da

mineração.

Como sabemos, a atividade mineradora traz problemas sérios porque agride muito

a paisagem urbana, polui o meio ambiente e deteriora as rodovias. Por outro lado, é,

sem  dúvida,  a  atividade  econômica  mais  expressiva  do  nosso  Estado,  gerando

emprego,  renda e receita para Minas, além de esse minério ser essencial  para o

suporte de várias atividades da economia mundial. Portanto, o projeto do Senador

Aécio  vem,  em  boa  hora,  dar  mais  valia  e  recursos  para  os  entes  federados

envolvidos nesse segmento.

Registra-se que, em função das características próprias do comércio mundial de

minérios, esses “royalties” - valores pagos para se ter o direito de explorar, usar e

comercializar - são inferiores aos do petróleo. Sendo a mineração mais agressiva e

prejudicial ao entorno do que a extração de petróleo, a diferença de compensação

entre essas duas atividades é muito grande, Deputado João Leite. Enquanto já se

discute no Congresso sobre o novo modelo de distribuição de bilhões do petróleo,

essa arrecadação da CFEM está prevista em cerca de 1,1 bilhão de reais, para ser

dividido da seguinte forma: R$715.000.000,00 para os Municípios, R$253.000.000,00

para os Estados e R$132.000.000,00 para a União. Ora, é um valor muito pequeno,

comparado ao peso das exportações do minério de ferro retirado do nosso Estado

para alimentar os fornos do mundo, especialmente os da China.

Destaco que o projeto do Senador Aécio Neves defende a compensação para que

ela  passe  a  incidir  sobre  o  faturamento  bruto  e  não  líquido,  para  diminuir  os

descontos  inerentes  às  atividades  de  exploração  mineral.  Sempre  buscando  a
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comparação com o setor petrolífero, o Senador Aécio cria uma participação especial,

a ser paga pelas mineradoras, para a exploração de jazidas de alta produtividade,

com alíquotas variando de 1% a 2,5%, no máximo. Aécio Neves propõe também a

instituição de um fundo especial  para beneficiar os Municípios que não produzam

minerais, mas que estejam em Estados produtores.

Essa proposta de Aécio surge na brecha deixada pela indecisão do governo federal,

que há anos discute um novo marco regulatório para o setor de mineração e até a

presente data não encaminhou nenhuma proposta concreta ao Congresso Nacional.

Com isso, quando ocorrer a intenção do governo federal de enviar ao Parlamento

essa proposta, já haverá um parâmetro, por intermédio do Senador Aécio Neves, para

essa discussão, fundamental para todos nós, mineiros.

O Senador Aécio Neves já discutia esse tema durante seus dois mandatos como

Governador.  Na  ocasião,  o  então  Ministro  de  Minas  e  Energia,  Edison  Lobão,

concordou com a necessária modificação, só que tal assunto até a presente data não

avançou. A proposta de Aécio é legítima, pois nosso Estado é o maior produtor de

minério, sobretudo de ferro, com 48% da arrecadação do setor. Caso o projeto de lei

do Senador Aécio Neves seja aprovado, a arrecadação de Minas Gerais com a CFEM

vai quadruplicar. Com a mudança nas alíquotas e na base de cálculo da cobrança,

Minas passaria a arrecadar R$1.000.000.000,00.

O Senador Aécio encontrou uma fórmula para ajudar também os Municípios não

produtores,  mas  que  estejam  nos  Estados  onde  ocorre  a  atividade  extrativista,

criando para isso um fundo especial com uma alíquota de 8% incidente sobre toda a

produção. O Senador Aécio defende também que esses recursos sejam destinados

exclusivamente à saúde, à educação e, sobretudo, ao meio ambiente.

Por outro lado, quero registrar que a Presidente Dilma, durante a solenidade da

comemoração  da  Inconfidência  Mineira,  no  dia  21  de  abril  deste  ano,  disse  que

queria, mais uma vez, externar o compromisso com o envio ao Congresso do marco

regulatório do setor da mineração. Mas já se passaram alguns meses e o governo

federal ainda não tomou a devida providência. Portanto, é hora de restabelecer, meus

amigos e minhas amigas, uma justiça tributária para o nosso Estado, historicamente

combalido em função dos tempos em que a exploração do ouro brilhou nas minas da
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Colônia.

Então, quero parabenizar o Senador Aécio Neves por essa iniciativa. Espero que

ele encontre respaldo nos demais pares no Congresso. Ontem à noite,  Deputado

João Leite,  tive oportunidade de presenciar e ouvir  o pronunciamento do Senador

Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que também, a partir daquele momento, em

seu discurso abraçou a causa municipalista. Ele disse que realmente é necessário

que o governo federal faça uma revisão da distribuição dos recursos aos Estados e

Municípios. Não dá mais que Estados e Municípios continuem recebendo recursos

amparados em índices de mais de 20 anos atrás.

Portanto, é hora de o Congresso somar esforços para que as coisas aconteçam.

Simultaneamente, vejo que há bons sinais nesse processo.

Quero parabenizar aqui a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da

Câmara Federal, que aprovou ontem, dia 5 de outubro, o Projeto de Lei nº 5.879, do

Senado Federal. Tal projeto muda o índice de correção da dívida dos Estados com a

União, substituindo o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna – IGP-DI – pelo

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Todos sabíamos que o IGP-

DI tinha vinculação muito forte com a movimentação cambial. Agora, nada mais do

que justo que nossa dívida,  a dívida dos Estados,  a dívida de Minas Gerais  seja

corrigida por meio da taxa Selic, que é a mesma que o governo federal usa para

pagar sua dívida pública.

Esperamos agora, com esse processo, que as coisas caminhem de forma positiva,

porque  vemos  as  eleições  se  aproximarem.  Todos  sabemos  que  as  prefeituras

brasileiras  estão  com  uma  demanda  expressiva  em  todos  os  segmentos  da

sociedade, no âmbito da saúde, da educação ou da segurança. Há necessidade de

mais recursos financeiros.

Acompanhamos a aprovação da Emenda nº 29 no Congresso, a qual regulamenta

a aplicação de recursos na área de saúde e evitará desencontros nas prestações de

contas. Agora ficará realmente bem definido, bem delimitado qual destinação pode

ser dada ao recurso público da área da saúde, embora eu continue entendendo que

investimento  em  saneamento  também  é  investimento  em  saúde,  porque  é  um

trabalho preventivo. Muitas doenças nas cidades mineiras ocorrem em função de não
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haver uma rede de esgoto adequada, de não haver água com qualidade. E assim

sucede com todas as cidades brasileiras. Então, no meu entendimento, investimento

em saneamento poderia também ser computado na área de saúde, como tem sido

feito até hoje em todos os Estados da Federação. Mas a Emenda nº 29 invibializará

isso,  não  será  mais  possível  computar  investimento  em  saúde,  investimento  dos

inativos e coisas do gênero.

Esperamos,  Deputado  João  Leite,  que,  com  essa  decisão,  o  governo  federal

repasse mais recursos financeiros para Estados e Municípios. Não podemos mais

conviver com uma situação em que estabelecem no governo central despesas para

Estados e Municípios sem que ambos tenham suporte financeiro para isso.

Portanto  fiquei  muito  satisfeito  por  dois  fatos:  o  fato  de  a  Câmara  Federal  ter

aprovado a mudança do índice das dívidas de todos os Estados – não apenas Minas

Gerais tem dívida com a União, porque a maioria dos Estados também a tem -; e o

fato de ter  ouvido o pronunciamento do Senador Lindbergh Farias, do PT, que se

congratulou  com  o  Senador  Aécio  Neves  e  confirmou  a  iniciativa  do  Senador  -

chegamos  à  conclusão da necessidade imperiosa  de  haver  uma renovação,  uma

melhora, para distribuirmos recursos para Prefeitos e Governadores.

Aqui,  no  Parlamento,  estamos  atentos.  Chegou  recentemente  a  nossa  peça

orçamentária.  O  governo  de  Minas  terá  uma  arrecadação  de  quase

R$54.000.000.000,00  e  uma  despesa  similar,  porque,  quando  se  aumentou  a

arrecadação do Estado para 14%, simultaneamente houve um aumento de despesa

de quase 16%, 17%. Nós, parlamentares, acompanharemos aqui a tramitação dessa

peça  orçamentária  e  apresentaremos  nossas  sugestões  e  emendas  para  que  o

governo  de  Minas  continue  atendendo  às  demandas  da  sociedade.  E  isso  tem

ocorrido,  porque  desde  2003  nosso  governo  tem  recebido  aprovação  altamente

positiva por parte da população mineira. O Senador Aécio Neves foi eleito no primeiro

turno para Governador de Minas e, depois, foi reconduzido novamente no primeiro

turno, assim como o Governador Anastasia, que também foi eleito em primeiro turno.

Isso  é  sinal  altamente  positivo  de  que os  mineiros  estão  muito  satisfeitos  com o

governo e com a gestão do PSDB. Eu, como V. Exa., Deputado João Leite, tenho

certeza de estar satisfeito em fazer parte da base do Governador Anastasia.
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Quero, de público, até mandar um abraço ao Governador Anastasia e a toda a sua

equipe  de  governo.  Tenho  certeza  de  que  estaremos  aqui  como  parceiros,

defendendo os interesses do governo de Minas, porque confiamos nesse governo, no

Governador Anastasia e em toda a sua equipe de governo.

Por enquanto é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Presidente duas

vezes, desta Casa e desta reunião. Tivemos a honra de vê-lo presidir esta Casa.

Sr. Presidente, eu queria também me associar ao Deputado Rômulo Viegas nos

elogios  feitos  ao Senador  Aécio.  O Senador,  sem dúvida,  é um político moderno.

Como Governador de Minas Gerais, ele viu as necessidades de este Estado obter

maior  arrecadação,  e  como  temos,  no  minério,  uma  arrecadação  importante,  o

Senador  tem  trabalhado  e  arregaçado  as  mangas  em  Brasília  para  dar  essa

contribuição  não  apenas  para  Minas  Gerais,  mas  também  para  os  Estados  que

dependem muito do minério. Gostaria de me associar também a ele no elogio feito ao

Governador  Anastasia.  O  Governador  tem  uma  marca  muito  forte,  que  é  a  do

planejamento. Desde 2003, ele conduziu o Estado, junto com o Senador Aécio Neves,

com muito sucesso, o que levou ambos à vitória nas urnas.

Aproveito esse tempo que tenho para fazer uma reflexão rápida. Que País teremos

depois que o PT passar pelo poder? O que será do Brasil após a presença do PT no

poder?  A  cada  dia,  somos  surpreendidos  e  ficamos  preocupados  com  coisas

impressionantes feitas por esse governo. Deputado Rômulo Viegas, vigora hoje no

Brasil um verdadeiro esquecimento dos empreendedores e dos trabalhadores. Existe

uma forte instrumentalização, pois é impressionante como se equipam associações e

ONGs.

O jornal  “O Globo”  traz  um artigo  ligado  ao  “Contas Abertas”  que fala  sobre  o

mistério da multiplicação dos pescadores. No Brasil foi criada a Bolsa-Pescador, a Lei

nº 8.287. Em 2003, eram 113.783 favorecidos pela Bolsa-Pescador; em 2011, há mais

de meio milhão deles. Em 2003, eram 113.000, e agora temos mais de meio milhão.

Em 2003,  Deputado Viana,  o PT gastou  R$81.500.000,00 com a Bolsa-Pescador.
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Cada pescador recebia R$545,00 ao mês. Este ano, a dotação do Orçamento Geral

da  União é de R$1.500.000.000,00.  Esse é o valor  que o  PT investirá  na  Bolsa-

Pescador. Ninguém aguenta isso, pois é a valorização da falta de trabalho. Pena que

tenho pouco tempo para saber quem são esses pescadores, mas o “Contas Abertas”

conseguiu descobrir alguns deles. Fiquei impressionado com o resultado. E pasmem!

Muitos deles são de Brasília. Será que eles são pescadores do Lago Paranoá, aquele

lago que tem mansões em sua volta?

Insistentemente não se divulgam os nomes dos contemplados. Neste momento, há

dois  projetos  de lei  no Congresso Nacional  que pretendem estender  a bolsa aos

pescadores impedidos de exercer a atividade por conta das condições climáticas e a

toda  cadeia  da  pesca,  incluindo  os  que  transportam,  comercializam,  reparam

embarcações, costuram redes, entre outras atividades.

É interessante que, em Tubarão, o Procurador da República Celso Três afirmou que

pessoas  que  atuam  em  outras  atividades,  que  nunca  viram  um  peixe  na  vida,

inscrevem-se na colônia de pescadores, pagam anuidade e contam tempo de serviço

para se aposentarem. O sindicato e a colônia estão quase em disputa para ver quem

distribui mais atestados para que a pessoa possa receber a Bolsa-Pescador. Isso é

um escárnio contra o trabalhador brasileiro, contra os trabalhadores rurais, contra os

trabalhadores das construção civil e do serviço doméstico, contra os empreendedores

que investem seus recursos no Brasil. O que será do Brasil depois do PT e de todas

as suas bolsas? Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.685 a 1.687/2011, da

Comissão de Esporte, 1.688/2011, da Comissão de Saúde, 1.689 a 1.691/2011, da

Comissão de Assuntos Municipais, e 1.692 a 1.698/2011, da Comissão de Turismo.

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 Cultura - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em

5/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.765/2011, do Deputado Anselmo José Domingos,

e  2.283/2011,  do  Deputado  Sebastião  Costa;  e  da  Pessoa  com  Deficiência  -

aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 5/10/2011, do Projeto de Lei nº 2.120/2011,

do  Deputado  Antonio  Lerin,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.593  e  1.594/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.522/2011. A Presidência defere

o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão de Assuntos Municipais  em que

solicita  à  Prefeitura  Municipal  de  Betim  informações  sobre  o  funcionamento  do

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental naquela localidade, em especial

esclarecimentos  sobre  a  suposta  falta  de  apoio  àquele  conselho,  tendo  em  vista

relatos apresentados a essa Comissão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno  para,  nos  termos  do  seu  §  1º,  transferi-la  ao

Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo

de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* - Ilustre Presidente, Deputado Doutor Viana, que tão
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brilhantemente  dirige  os  trabalhos  nesta Casa e  de  cuja harmonia  e  equilíbrio  já

sentíamos falta, caros telespectadores da TV Assembleia e da internet, caríssimos

Deputados,  falarei  sobre  dois  pronunciamentos  importantes,  dos  Deputados  João

Leite  e  Rômulo  Viegas.  Abrirei  um pequeno parêntese,  pois  não  quero  entrar  na

polêmica. É importante o Deputado João Leite compreender que a Bolsa-Pescador

visa dar assistência aos pescadores do Brasil inteiro, na entressafra, para evitar que,

no período da piracema, período da reprodução dos peixes, eles continuem a pescar,

pois aquela é a fonte de sustento das famílias.

Então a Bolsa-Pescador é mais um programa social importante que, se não for bem

compreendido, pode causar algumas distorções e equívocos. Da mesma forma como

pode causar algum equívoco o que a imprensa intitulou “bolsa-crack”. Não é bem

uma “bolsa-crack”, é uma ajuda financeira de R$900,00 para as famílias que querem

fazer o tratamento dos viciados em “crack”. Se for rasteiramente interpretado, pode-

se entender que o Estado de Minas estaria ajudando também a “bolsa-crack”. Não

pode haver esses equívocos. Acho importante um debate mais equilibrado.

Importantíssimo o pronunciamento do Deputado Rômulo Viegas, um debate sobre a

mineração.

Deputado João Leite, não quero entrar na polêmica.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Também não gostaria de fazer polêmica.

O Deputado Carlin Moura* - É que tenho mais dois temas para tratar. Fiz só uma

pequena observação, mas, se V. Exa. for rápido.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Apenas gostaria de dizer que estou apoiado

também num parecer de um Procurador da República que fala sobre a maneira de

inscrição desses pescadores e num questionamento sobre Brasília.

O Deputado Carlin Moura* - Brasília tem um grande lago e uma grande colônia de

pescadores,  Deputado  João  Leite.  O  Lago  Paranoá  tem  até  programas  de

aquicultura, políticas públicas mesmo. Para não distorcer os critérios de inscrição,

podemos nos aprimorar, sob pena de entrarmos aqui no assunto da “bolsa-crack”.

Não quero fazer isso.

O pronunciamento mais importante, que considero fundamental, é o do Deputado

Rômulo Viegas sobre a tributação da mineração. É um tema importantíssimo para



354
____________________________________________________________________________

Minas Gerais, fundamental, objeto de amplo debate na Casa, do seminário “Minas de

Minas”,  que gerou uma proposição unitária  do  Estado na defesa do novo marco

regulatório  do  minério.  É  um  tema que  precisamos,  sem  dúvida  alguma,  evoluir,

apoiar e desenvolver. É importante, e digo isso para que possamos compreender. Na

verdade, Deputado Rômulo Viegas, o projeto original que está tramitando no Senado

Federal é do Senador  Flexa Ribeiro,  do PSDB do Pará.  O projeto,  de autoria  do

Senador  Flexa  Ribeiro,  é  o  primeiro  a  ter  a  iniciativa  de  comprar  o  debate  da

mineração. O próprio governo federal ainda não teve a coragem de enviar o projeto

de sua autoria  sobre  o novo marco regulatório,  mas o  projeto  do  Senador  Flexa

Ribeiro, no primeiro momento, propunha uma alteração dos critérios de cálculo da

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM. No projeto

original, ele propunha que o cálculo da CFEM fosse feito pelo percentual bruto, e não

pelo  percentual  líquido,  como  a  legislação  hoje  estabelece.  Portanto,  no  projeto

original, ele propõe a transformação do percentual de líquido para bruto. Esse projeto,

em tramitação no Senado, foi encaminhado para a Comissão de Infraestrutura, onde

teve como relator o Senador Aécio Neves, que apresentou um substitutivo. Há um

ponto que considero positivo no projeto do Senador Aécio Neves, porque ele muda os

percentuais da CFEM. Por exemplo, no caso do minério de ferro, ele propõe sair de

2%  do  bruto  para  5%  do  líquido,  em  que  pese  as  associações  dos  Municípios

mineradores defenderem percentuais que variam de 8% a 10%. No caso do minério

de  ferro,  chegam  a  5%.  Mas  acredito,  Deputado  Rômulo  Viegas  -  e  penso  que

merece um debate mais aprofundado -, que há um profundo equívoco no substitutivo

do Senador Aécio Neves. É para isso que gostaria de chamar a atenção.

Hoje,  a  CFEM  é  dividida  da  seguinte  forma:  12% para  a  União,  23%  para  os

Estados  e  65%  para  os  Municípios.  Parece  um  pouco  contraditório,  porque  no

substitutivo  do Senador  Aécio Neves,  que se propõe defensor  dos Municípios,  os

percentuais são alterados, a União fica com 12% e os Estados com 30%. Talvez ele

esteja preocupado com a situação financeira de Minas Gerais.

Acho louvável  pleitear  esses  30%,  mas  o  problema está  no  que  se  refere  aos

Municípios.  Como podemos dizer que o discurso é municipalista,  se a proposta é

reduzir  de  65% para  50%,  Deputado  Doutor  Viana?  Está  certo  que  se  pretende
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aumentar  o  percentual  de  2%  para  5%.  Todos  precisam  aumentar  o  percentual,

porque são os Municípios que sofrem os impactos diretos da mineração. Quem é bom

de conta como o senhor, que é um matemático, percebe que sobraram 8%. Com esse

restante, está sendo proposta a criação de um fundo a ser dividido igualmente por

todos os Municípios brasileiros, independentemente de serem mineradores ou não. O

que interessa é que cidades mineradoras como Itabirito, Itabira, Ouro Preto, Igarapé e

outras, que sofrem as consequências diretas da mineração, como crateras, poluição,

doenças ocupacionais, conflitos sociais, dependem da compensação. Como o próprio

nome diz, CFEM é um compensação financeira para socorrer os Municípios, de forma

a  compensar  os  impactos  da  mineração.  E  isso  tem  de  ocorrer  imediatamente,

porque daqui a 10, 50 ou 100 anos o minério pode acabar. E o Município precisa ser

compensado. Portanto, parece que, com a proposta de redução de 65% para 50%, os

Municípios mineradores ficam no prejuízo.

Deixamos  aqui  esta  reflexão,  queremos  participar  do  debate,  o  tema  é  muito

importante para a Casa.  Queremos a unidade de todos os mineiros para aprovar

realmente o novo marco regulatório, mas de forma a não prejudicar os Municípios

mineradores. Tenho essa compreensão e, num momento mais oportuno, quero falar

novamente desse assunto, que é complexo. Não posso deixar de elogiar a iniciativa

do Senador Aécio Neves, que foi importante. Continuaremos cobrando providências

do governo federal, para que envie o novo marco regulatório, fundamental para Minas

Gerais.

Quando utilizamos a tribuna, temos tanto a falar que não damos conta de tudo, mas

gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos. Hoje, a grande imprensa de Minas

Gerais anunciou o desligamento, do nosso partido, o PCdoB, do governo da Prefeita

de Contagem, Marília Campos, titular do PT. Esse é um governo que chamamos de

coalizão,  pois  diversos  partidos  compõem  a  base  de  sustentação  da  Presidenta

Dilma,  entre  eles  o  PCdoB.  Aproveitando  a  transmissão  da  TV  Assembleia  e  a

participação dos internautas, quero dizer que, como Deputado majoritário da cidade,

recebi com muita estranheza essa atitude da Prefeita.

O PCdoB, um partido aliado da Prefeita desde 2004, um partido que compõe a

Secretaria de Esportes e a administração regional, um partido que em 2008 ficou em
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3º  lugar  nas  eleições  e  hipotecou  apoio  à  reeleição  da  Prefeita,  um partido  que

sempre ajudou a Prefeita a governar, levando investimentos, obras e recursos para a

saúde - por exemplo, para a maternidade – e para o esporte, com a reforma do Polo

Esportivo  e  dos  campos  de  futebol,  incrementando o  Segundo Tempo e  fazendo

parcerias  com a  iniciativa  privada nos setores dos  programas sociais  do esporte.

Ontem o PCdoB foi demitido do governo da Prefeita Marília Campos por telefone e

por meio de recados, Sr. Presidente. A Prefeita nem sequer se dignou a convidar, a

chamar o PCdoB para dizer as razões, os motivos pelos quais o partido estava sendo

exonerado, demitido por telefone do governo do qual participamos e que ajudamos

naquela cidade.

Nunca recebemos nenhuma crítica da qualidade técnica dos nossos quadros, dos

nossos  Secretários,  nunca  fomos  acusados  de  incompetência  de  gestão  ou  de

qualquer outro defeito. É no mínimo estranho recebermos uma demissão por telefone

e por meio de recado. Isso não é do nosso feitio. O PCdoB trata tudo sempre com

muita transparência. Gostaríamos de perguntar à Prefeita Marília Campos qual seria

o motivo pelo qual o PCdoB foi demitido da Prefeitura de Contagem. Em que pese a

nossa participação naquela cidade, apesar de conseguirmos grande reforço para a

Prefeitura,  participamos  do  governo  com  cinco  cargos:  uma  Secretaria  e  quatro

assessorias. São cinco cargos. Como o PCdoB não participa de governo em função

de cargo, estranhamos e esperamos a explicação da Prefeita Marília Campos, do PT,

a  um grande  partido  aliado,  histórico,  que é  o  PCdoB.  Na nossa opinião,  foi  no

mínimo estranha e desrespeitosa a forma como o partido foi demitido da Prefeitura

Municipal  de  Contagem,  um  governo  que  ajudamos  a  construir,  eleger,  fazendo

aquela cidade progredir e avançar.

A Deputada Liza Prado (em aparte)*  -  Deputado Carlin,  responderei  ao senhor.

Sabe por quê? Porque a Prefeita simplesmente está partidarizando a Prefeitura - e é

muito  triste  -,  está antecipando o processo eleitoral,  e  quem perde com isso é a

população. Além disso, sua postura não condiz com a postura republicana, é uma

postura  desrespeitosa  não apenas  ao seu  partido,  PCdoB,  mas ao  PSB,  que foi

sempre companheiro de primeira hora. E ainda, de forma desrespeitosa, ela trata os

seus aliados  interferindo  na chapa.  Estávamos  com  a chapa toda  montada,  mas
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infelizmente ela a desarticulou. Pode ter certeza de que elegeremos Vereadores lá.

Ela desarticulou a chapa, seu comportamento foi desrespeitoso, mas o que se pode

esperar de uma Prefeita que, antes de ganhar a eleição, fala uma coisa e, depois que

ganha, faz outra. Prometeu não fechar as Funecs, mas, passando a eleição, ela as

fechou;  prometeu não aumentar o IPTU, porém, passando a eleição,  aumentou o

IPTU. Quer dizer, ela não tem palavra.

É preciso dar o retorno à população no momento correto. Foi isso o que aconteceu:

uma postura desrespeitosa.  Em nome do meu partido,  PSB, quero dizer  que – e

tenho certeza de que posso falar pela base combativa, que foi sempre companheira

de primeira ordem - houve um desrespeito total a vários militantes do PSB, como

também ao PCdoB. Percebemos muito bem que ela está antecipando as eleições.

Esse processo eleitoral deveria acontecer somente no ano que vem, mas infelizmente

quem  perde  é  a  população,  porque,  enquanto  se  discute...  Não  estamos  num

processo eleitoral, mas ela o antecipa de forma abrupta. Isso mostra, mais uma vez,

que os compromissos não conseguem perdurar por um mandato sequer.

O Deputado Carlin Moura* - Quero agradecer o aparte da ilustre Deputada Liza

Prado e dizer,  Deputada,  que o partido de V. Exa.,  o PSB, tem tido uma postura

altamente  respeitosa,  altamente  republicana.  Temos  estabelecido  um  debate

permanente  com o  PSB em Contagem,  tão bem presidido pelo  Sr.  Leo Antunes,

Secretário de Desenvolvimento Econômico. O PSB tem tratado esse processo com

muita maturidade, porque está separando, de forma correta, o processo eleitoral, que

se dará  no  ano que vem, das nossas  responsabilidades  de gestão administrativa

frente à  Prefeitura.  O PSB,  no  processo de discussão com os representantes do

PCdoB, sempre disse, de forma muito clara, que se posicionará sobre as eleições de

2012 no momento próprio e oportuno, em 2012.

Ele não quer deixar contaminar o debate eleitoral de 2012 agora em 2011. Dessa

forma, temos tido um debate extremamente maduro e consequente. Sabemos que

cada partido saberá posicionar-se na hora certa, dentro da sua realidade e dinâmica e

das questões internas. Isso é perfeitamente legítimo. O que não se pode é confundir

as coisas.

Como disse,  não  sei  o  motivo  por  que  a  Prefeita  nos  demitiu.  Espero  e  peço
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publicamente que a Prefeita se manifeste para dizer o motivo de o PCdoB ter sido

demitido  da  Prefeitura  de  Contagem.  Queremos  saber  se  o  motivo  é  técnico,

gerencial ou, infelizmente, partidário, político ou eleitoral em 2011.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Já lhe disse que é isso.

O Deputado Carlin Moura* - Prefiro não acreditar nessa hipótese. O PCdoB tratará

disso com muita tranquilidade e muito respeito. Sabemos que o processo eleitoral do

ano  que  vem  se  dará  no  próximo  ano.  Continuaremos  trabalhando  em  prol  do

Município, assim como a dar o carinho e o respeito que a população da cidade de

Contagem merece.

Para  concluir,  agradeço  muito  a  V.  Exa.  a  compreensão  e  a  todos  os  nossos

ouvintes e telespectadores. O PCdoB de Contagem espera uma postura republicana

da Prefeita Marília  Campos.  Quer saber o motivo de a Prefeita  tê-lo exonerado e

excluído do governo de Contagem, governo do qual fazemos parte desde 2004.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Só  quero  complementar  e  confirmar  o  que  o

Deputado Carlin  Moura falou  da  tribuna,  com muita  propriedade,  sobre dois  fatos

extremamente importantes. O primeiro deles é que o Senador Aécio Neves apresenta

um substitutivo ao projeto de lei do Senador Flexa Ribeiro - aliás, ao apresentarmos

os  números  e  os  percentuais,  evidentemente  para  promover  um  debate  e  uma

discussão. Infelizmente nós, do PSDB, não temos maioria no Congresso para tomar a

decisão  e  aprovar  tanto  no  Senado  quanto  na  Câmara  Federal,  ou  seja,  no

Congresso, um projeto de lei da importância e relevância desse que visa restabelecer

novos percentuais para a arrecadação tributária na questão da mineração. Portanto

concordo  plenamente  com  V.  Exa.  que  fez  um  pronunciamento  muito  bom,

demonstrando bastante conhecimento nessa questão. Tenho certeza de que,  num

mandato anterior, V. Exa. também já debateu muito sobre essa matéria. O segundo

fato é que V.  Exa.  externa preocupação com o que ocorreu  com a Prefeitura de

Contagem. De forma mais serena e tranquila, queremos saber realmente os motivos

disso.  Temos  acompanhado  o  desempenho  de  V.  Exa.  no  Parlamento  mineiro  e

sabemos da sua intenção e do seu carinho com a querida  cidade de Contagem.
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Deputado Carlin Moura, tive oportunidade de estudar em Contagem quando a Fumec

funcionava no prédio da Prefeitura. Isso ocorreu há muito tempo, na década de 1970,

pois  hoje  a  Fumec  se  encontra  em  Belo  Horizonte.  Passei  os  meus  anos  de

engenharia em Contagem. Portanto sei do seu carinho e da sua estima para com

aquela cidade. Tenho certeza de que a Prefeita lhe dará uma satisfação, porque V.

Exa. defende os interesses não só da Prefeitura de Contagem, mas também do PT,

partido coligado. Então é, no mínimo, uma questão de ética e de responsabilidade.

Esperamos que V. Exa. receba as orientações e explicações necessárias. É só o que

tenho a dizer, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial  de segunda-feira,  dia 10, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 432/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração Social – Procis –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  432/2011 de conceder  o  título  de utilidade pública  ao

Projeto Comunitário de Integração Social – Procis –, com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo  trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  cultura,  do  desporto,  da  saúde  e  da
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educação dos moradores dos Bairros Acaiaca, Belmonte, Nazaré, Paulo VI, Ribeiro

de Abreu e Vista do Sol.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  oficinas  de  aprendizagem  para  criar

oportunidades de trabalho, de lazer e de entretenimento para crianças, adolescentes

e jovens; combate a fome, a pobreza, a violência e o uso de entorpecentes; orienta

sobre a defesa e a proteção do meio ambiente; incentiva a autoconfiança dos jovens

por  meio  de  atividades  desportivas  e  culturais;  promove  atividades  voltadas  ao

resgate da cidadania e à conscientização sobre a realidade da região.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pelo  Procis,

consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 432/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.247/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação a escola  estadual  localizada no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.247/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

João Augusto da Silva Barreto à escola estadual de ensino médio situada na Rua

Manoel Duarte da Silveira, nº 99, Centro, no Município de Santa Bárbara do Monte

Verde.

Em sua mensagem, o autor da matéria esclarece que a proposição pretende prestar
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homenagem à memória de João Augusto da Silva Barreto, que exerceu atividades de

lenhador, boiadeiro, ferrador de cavalos, ajudante de serviços gerais e funcionário da

Prefeitura do Município de Rio Preto.

As dificuldades que enfrentou ao longo da vida o impediram de frequentar a escola,

mas, além de incentivar os filhos a estudar, hospedava gratuitamente os professores

que chegavam de Rio Preto com destino a Santa Bárbara do Monte Verde.

Além disso, sua vida foi marcada por ações beneméritas, tendo recebido, quando

funcionário público, o título de “Operário Padrão”.

Por  tais  motivos,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  dar  o  nome  de  João

Augusto da Silva Barreto à escola estadual situada no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.247/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.256/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade De Bem com a Vida, com

sede no Município de Conceição da Aparecida.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.256/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo da Terceira Idade De Bem com a Vida, com sede no Município de Conceição

da Aparecida,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por



362
____________________________________________________________________________

escopo amparar as pessoas da terceira idade, devolvendo-lhes a alegria de viver e

fazendo com que se sintam úteis dentro da comunidade em que vivem.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e a promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Tendo  em  vista  o  necessário  trabalho  humanitário  desenvolvido  pelo  Grupo  da

Terceira Idade De Bem com a Vida, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.256/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.280/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  de  Moradores  de

Poterrão, com sede no Município de Ataleia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.280/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Moradores de Poterrão, com sede no Município de Ataleia, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo contribuir para o

fomento  e  a  racionalização  das  atividades  econômicas  desenvolvidas  pelos

moradores  da  referida  comunidade,  especialmente  as  agropecuárias,  a  fim  de



363
____________________________________________________________________________

melhorar as condições de vida de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  assiste  as  famílias  de  agricultores  em  suas

atividades;  cria  canais  de  comercialização  dos  produtos  e  serviços  de  seus

associados;  promove  programas  para  construção  ou  reforma  de  habitação  rural;

estimula  a  melhoria  do  convívio  entre  seus  integrantes  por  meio  de  atividades

culturais, esportivas e sociais; presta assistência a crianças, adolescentes, gestantes

e  idosos;  incentiva  a  segurança  alimentar  e  combate  a  fome,  a  desnutrição  e  a

pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente como fonte de vida.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária  de

Moradores de Poterrão em defesa do pleno exercício da cidadania dos habitantes da

referida localidade, consideramos meritória  a proposta de lhe conceder o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.280/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.289/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Afro-Ilicinense  –  Amai  –,  com  sede no

Município de Ilicínea.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.289/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Movimento  Afro-Ilicinense  –  Amai  –,  com  sede  no  Município  de  Ilicínea,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  integrar  e
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dinamizar  as  ações  da comunidade afro  local,  tornando-a  agente  de  seu próprio

desenvolvimento.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  e  defende  os  direitos  humanos  e

fortalece  os  vínculos  de  solidariedade  e  cooperação  entre  seus  membros,

solidificando  o  espírito  associativo,  e  realiza  pesquisas  sobre  a  situação  social,

econômica e cultural da comunidade afro, a fim de buscar o equacionamento de suas

necessidades e de seus problemas. Além disso, funciona como agente do processo

de  desenvolvimento  da  comunidade,  como instrumento  de  formação,  educação  e

conscientização de seus associados, incentiva a cultura, o esporte e o lazer, combate

a fome e a pobreza e protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a

terceira idade.

Diante do relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Movimento Afro-

Ilicinense em defesa da preservação da cultura e das tradições dos afrodescendentes

e  em  prol  do  pleno  exercício  da  cidadania  dos  moradores  dessa  comunidade,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.289/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.393/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – com sede no

Município de Capinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.393/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – com sede no Município de

Capinópolis.

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, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer

título e de qualquer forma; e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de entidade congênere

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.393/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Valadares,  o Projeto  de  Lei  Complementar  nº

19/2011  altera  a  Lei  Complementar  nº  89,  de  2006,  que  dispõe  sobre  a  região

metropolitana de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 9/9/2011,  a proposição foi  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  sobre  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192 combinado com

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

Fundamentação

O projeto em estudo pretende alterar o §1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de

2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a fim de incluir os

Municípios  de  Bom  Jesus  do  Amparo  e  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  no  colar

metropolitano.

Conforme  argumenta  o  autor,  na  justificação  que  acompanha  o  projeto,  tais

Municípios têm integração espacial com os demais Municípios que integram o colar

metropolitano.

Passamos à análise da proposição.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, que “dispõe sobre a instituição e a gestão de

região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano”, estabelece

alguns requisitos  para a instituição de região metropolitana.  Segundo o art.  3º  da

referida lei,  a  instituição de região metropolitana depende da existência de alguns

dados, tais como: população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;

grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade econômica e

perspectivas de desenvolvimento; fatores de polarização e deficiência dos serviços

públicos, em um ou mais Municípios, com implicação no desenvolvimento da região

metropolitana, os quais serão aferidos e objetivamente demonstrados em um parecer

técnico.  O  §3º  do  art.  3º,  por  sua  vez,  dispõe  que  não  será  instituída  região

metropolitana com população inferior a seiscentos mil habitantes.

Entretanto,  a  citada  lei  complementar  faz  apenas  uma  referência  ao  colar

metropolitano,  quando,  no  art.  9º,  prescreve  que  “a  integração,  para  efeito  de

planejamento,  organização e execução das funções públicas de interesse comum,

dos Municípios que compõem o colar metropolitano se fará por meio de resolução da

Assembleia  Metropolitana,  assegurada  a  participação  do  Município  diretamente

envolvido no processo de decisão”.

Por sua vez, o “caput” do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 2006, estabelece
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que o Colar  Metropolitano da RMBH é composto pelos  Municípios  do entorno da

região  metropolitana  atingidos  pelo  processo  de  metropolização.  A  referida  lei,

entretanto, não define o que significa “processo de metropolização”.

É importante ressaltar que o colar metropolitano designa o conjunto dos Municípios

adjacentes àqueles integrantes da região metropolitana, mas que não façam parte

dela, embora possam vir a ser no futuro, uma vez que a região metropolitana só pode

ser  formada  por  Municípios  adjacentes.  Os  Municípios  do  colar  metropolitano,

portanto, são candidatos à próxima rodada de integração à uma região metropolitana,

quando todos os requisitos estabelecidos nas constituições e na lei  complementar

devem ser observados.

Assim, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta Comissão, numa

análise  apenas formal,  não há óbice  à tramitação do projeto.  A matéria não está

arrolada entre aquelas em que o art. 66 da Constituição mineira defere privativamente

à  Mesa  da  Assembleia,  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  ao  Governador  do

Estado,  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  ou  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Contas

competência para iniciar o respectivo processo legislativo. Ademais, segundo o art.

25, § 3º, da Carta da República, os Estados poderão, mediante lei  complementar,

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas

por  agrupamentos  de  Municípios  limítrofes,  para  integrar  a  organização,  o

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. No mesmo

sentido, o art. 10 da Carta mineira estabelece que compete ao Estado instituir região

metropolitana, aglomeração urbana e microrregião.

Ressaltamos, contudo, que a pertinência da inserção será devidamente analisada

pela  competente  comissão  de  mérito,  especialmente  se  o  citado  processo  de

metropolização ocorre nos Municípios que se pretende inserir no colar metropolitano

da RMBH.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela
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Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 632/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  Projeto  de  Lei  nº  632/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.745/2009,  dispõe  sobre  a

autorização  dos  órgãos  ambientais  para  intervenções  destinadas  à  realização  de

melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como à sua conservação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

A relatoria  apresentou requerimento,  na reunião de 3/5/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -, ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e ao Departamento

de  Estradas  de  Rodagem  do Estado de  Minas  Gerais  -  DER-MG -  para  que se

manifestassem sobre a medida contida na proposição. Tendo em vista o transcurso

do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno,

emitimos nosso parecer, embora, até o momento, somente a Semad tenha enviado

sua resposta à diligência.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição  visa,  entre  outras  medidas,  a  permitir  que  os  responsáveis  pela

operação  e  manutenção  das  rodovias  estaduais  realizem,  independentemente  de

autorização dos órgãos competentes, a supressão de vegetação, a poda de árvores,

a  estabilização  de  taludes,  a  limpeza  e  o  reparo  de  sistemas  de  drenagem,  a

sinalização horizontal e vertical, o recapeamento e a pavimentação e implantação de

acostamento.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, é “necessário normatizar a

matéria no Estado, para evitar entraves que impeçam as intervenções básicas para a
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realização de melhorias nas rodovias nele localizadas, bem como para a conservação

destas”. O autor apontou, ainda, que, “atualmente, observam-se grandes obstáculos

com relação ao licenciamento ambiental para o desempenho de atividades rotineiras

nas faixas de domínio, como conserva de rotina - poda e roçada de vegetação -,

realização de intervenções, como terceiras faixas, e outras”. Ressaltou, por fim, que,

no que se refere à preservação ambiental, “verifica-se que as atividades relacionadas

no  art.  1º  deste  projeto  de  lei  se  referem  a  intervenções  básicas  necessárias  à

conservação das rodovias e que a preservação da vegetação nativa está assegurada

em seus dispositivos, não havendo que falar em degradação do meio ambiente”.

No que tange aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da matéria, os quais

cabe a esta Comissão analisar,  não encontramos óbice à sua tramitação. Não há

reserva de iniciativa para a deflagração do processo legislativo, nos termos do art. 66

da Constituição do Estado. Ademais, nos termos do § 1º do art. 25 da Constituição da

República,  “são  reservadas  aos  Estados  as  competências  que  não  lhes  sejam

vedadas por esta Constituição”.

Entretanto, como o próprio autor ressaltou na justificação do projeto em exame, “a

Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -,

determina,  em  seu  art.  2º,  que  a  localização,  construção,  instalação,  ampliação,

modificação e operação de empreendimentos e  atividade utilizadoras  de recursos

ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras,  bem  como  os

empreendimentos capazes,  sob qualquer  forma,  de causar degradação ambiental,

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de

outras  licenças  legalmente  exigíveis”.  Conforme  se  vê,  o  procedimento  de

regularização  ambiental,  nos  casos  citados,  é  a  regra,  e  não,  a  exceção.  Dessa

maneira, parece-nos inadequado e, do ponto de vista ambiental, temerário deixar de

exigir em todo e qualquer caso os requisitos ambientais que o ordenamento jurídico

vigente estabeleceu como forma de proteger o meio ambiente.

Por outro lado, a atividade administrativa em questão - a manutenção de rodovias -

por vezes demanda dos agentes públicos agilidade incompatível com a burocracia

que se estabeleceu nos procedimentos ambientais,  gerando obstáculos à atuação

desses  agentes  e  impedindo  que atuem  com  a  rapidez  que  a  situação  concreta
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demanda. A título de exemplo, os galhos de uma árvore podem invadir a pista de

rolamento, causando acidentes, se não forem prontamente retirados por ordem das

autoridades  competentes.  Outras  atividades,  pela  frequência  com  que  devem  ser

realizadas, devem dispensar maior burocracia; cite-se, como exemplo disto, a roçada

da vegetação às margens das rodovias, a fim de desobstruir a sinalização de trânsito.

Assim, o projeto em exame, em atenção ao princípio da eficiência, insculpido no

“caput” do art. 37 da Carta da República, visa a agilizar a execução de atividades

rotineiras e de emergência nas rodovias situadas no Estado. Frise-se que, a nosso

ver,  somente  nestes  casos  se  justifica  a  relativização  de  procedimentos  de

regularização ambiental.

Temos, portanto, de um lado, a necessidade de proteger o meio ambiente e, de

outro, a celeridade e eficiência que a atividade demanda. A fim de compatibilizar os

bens em jogo, bem como adequar a proposição à técnica legislativa e à legislação

ambiental vigente, foi necessário realizar alguns reparos, o que fizemos por meio do

Substitutivo  nº  1,  redigido  ao  final  deste  parecer.  Neste  ponto,  ressaltamos  que

acatamos substancialmente as  alterações sugeridas pela Secretaria  de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  que  opinou  pela  aprovação  da

medida em estudo, com algumas ressalvas.

As alterações mais significativas foram a supressão dos incisos IX, XI e XII e do §

2º do art.  1º,  pois não nos pareceu que as medidas previstas nesses dispositivos

tivessem caráter emergencial ou de rotina. Nesses casos, o impacto ambiental das

intervenções deve ser avaliado.

O “caput” e os incisos I, II, IV, V e X do art. 1º, bem como seu § 1º, sofreram sutis

alterações a fim de adequá-los à técnica legislativa e à legislação ambiental vigente,

notadamente  à  Lei  Federal  nº  11.428,  de  2006,  que  dispõe sobre  a  utilização  e

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências. No

que se refere à hipótese do inciso II, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, impõe que a madeira

suprimida deve ter  origem e  destino,  razão pela  qual  informar  o  órgão ambiental

sobre o destino, o transporte e o aproveitamento da madeira é medida que se impõe.

A exigência de que o Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de Minas
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Gerais  -  DER-MG  -  comunique  ao  órgão  ambiental  competente  a  supressão  de

espécies arbóreas exóticas ou nativas foi acrescentada à proposição, no art. 1º, por

meio do § 3º. A referida inserção tem o objetivo de permitir que o órgão ambiental

competente emita o necessário documento de controle florestal.

Por fim, ressaltamos que a competência desta Comissão se limita a analisar os

aspectos  legais,  jurídicos  e  constitucionais  da  matéria  e  que,  por  esta  ótica,  não

encontramos óbice à sua tramitação. Contudo, a conveniência e a oportunidade da

medida  serão  oportunamente  analisadas  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  que,  ademais,  poderá  aprimorar  a  proposição  em

estudo  levando  em  consideração  os  anseios  sociais  e,  também,  as  normas  que

disciplinam a matéria.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 632/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  manutenção  de  estradas  e  rodovias  em  áreas  de  domínio  do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei disciplina a realização de intervenções relacionadas à manutenção

das  estradas  e  rodovias  estaduais  e  das  federais  cuja  manutenção  tenha  sido

delegada ao Estado.

Art. 2º - O órgão competente fica autorizado a realizar, nas rodovias a que se refere

o art. 1º desta lei, as seguintes intervenções:

I  -  a  poda  e  o  corte  de  vegetação  nativa  secundária  em  estágio  inicial  de

regeneração, desde que não advenha rendimento lenhoso;

II  -  a  supressão de exemplares arbóreos  exóticos,  observada a obrigatoriedade

legal de informar o órgão ambiental da destinação, do transporte e do aproveitamento

econômico da madeira suprimida;

III  -  a  estabilização  de  taludes  de  corte  e  saias  de  aterro  que  não  acarretem

supressão de vegetação nativa arbórea, primária e secundária, nos estágios médio e

avançado de regeneração, e que não estejam localizados às margens de cursos de
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água e no entorno de nascentes;

IV -  a limpeza e o reparo de sistemas de drenagem, desde que,  nos canais,  a

limpeza seja feita  de  forma manual  e  desde que os resíduos retirados durante  a

limpeza  não  sejam  descartados  nas  drenagens  naturais  ou  cursos  de  água  ou

resultem de acidentes ambientais com cargas perigosas;

V - a implantação de sinalização horizontal e vertical;

VI - a implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;

VII - o recapeamento;

VIII - a realização de reparos em obras de arte que não impliquem ampliação de

sua estrutura.

§  1º  -  Dependem  de  prévia  autorização  as  intervenções  que  comprometam  o

patrimônio turístico, cultural ou espeleológico, que promovam alterações significativas

do regime hídrico ou que sejam realizadas em:

I - unidades de conservação de proteção integral;

II - áreas de reserva legal;

III  -  área  de  preservação permanente,  nos casos em que se fizer  necessária a

supressão de vegetação nativa.

§ 2º  -  Na execução das atividades de que trata este artigo,  serão adotados os

cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas

de taludes, assoreamento, interrupção de drenagens naturais e outras situações que

possam acarretar danos ambientais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

§ 3° - O disposto no inciso II do “caput” deste art igo não se aplica a:

I - intervenções no Bioma Mata Atlântica;

II - espécies vegetais em extinção;

III - espécies vegetais imunes de corte.

§ 4º - O Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-

MG -  comunicará  ao  órgão  ambiental  competente  a  ocorrência  de  supressão  de

espécies  arbóreas  exóticas  ou  nativas,  com  rendimento  lenhoso,  para  fins  de

acobertamento e destinação do produto florestal.

Art.  3º  -  Quando  for  necessária  a  realização  de  intervenções  urgentes,  que

impliquem remoção de vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de
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barreiras ou deslizamento de taludes, o responsável pela estrada ou rodovia notificará

imediatamente o órgão ambiental competente, sem prejuízo do desenvolvimento dos

trabalhos, nos termos de regulamento.

Art. 4º - Os responsáveis pela operação das estradas e rodovias, no prazo de cento

e oitenta dias, apresentarão ao órgão ambiental competente diagnóstico e proposta

preliminar para a solução de situações de risco iminente relacionadas à estabilização

de taludes, ao desenvolvimento de processos erosivos, à interrupção de drenagens

naturais, à deficiência nos sistemas de drenagem implantados e a outras situações

que possam acarretar danos ambientais.

Art. 5º - As intervenções não previstas nesta lei serão objeto de regularização pelo

órgão ambiental competente.

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

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 679/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.178/2007,  dispõe  sobre  a  concessão de

incentivos fiscais com o objetivo de estimular o apoio a projetos de assistência social

no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, foi a proposição distribuída 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  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Em  7/6/2011,  o  relator  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a  proposição

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual de Assistência Social, a fim de que
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se manifestassem sobre ela.

Fundamentação

A proposição em epígrafe dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para as

pessoas jurídicas que apoiem financeiramente a realização de projetos de assistência

social  no  Estado.  Estabelece  que  o  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar

financeiramente  projeto  de  assistência  social  poderá  deduzir  do  valor  do  imposto

devido,  mensalmente,  até 50% do montante dos recursos aplicados no projeto.  A

dedução não poderá exceder 3% do valor do ICMS devido no período, até atingir o

valor total dos recursos dedutíveis. Ela somente poderá ser iniciada pelo contribuinte

30 dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor do projeto.

Ademais, segundo o projeto, o contribuinte com débito tributário inscrito em dívida

ativa até 31/12/2005 poderá quitá-lo com desconto de 95% sobre a multa e os juros

de mora incidentes sobre o débito principal, desde que apoie financeiramente projeto

de assistência social  e  atenda os requisitos estabelecidos na proposição em tela.

Para obter o benefício, o contribuinte incentivador deverá apresentar requerimento à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  acompanhado  de  documento  que  comprove  a

aprovação de projeto de assistência social  pelo órgão estadual  competente  e,  no

prazo de cinco dias úteis do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor

obtido após o desconto.

Nos termos do projeto em análise, “entende-se por projeto de assistência social

aquele  empreendido  por  organização não governamental  regularmente inscrita  no

órgão estadual  competente  que  tenha  por  objetivo  (...)  a  proteção da família,  de

gestantes,  de  crianças,  adolescentes  e  idosos  (...)  a  erradicação  da  fome  e  da

pobreza e a promoção da segurança alimentar e nutricional sustentável (...) a geração

de emprego, trabalho e renda por meio da integração ao mercado de trabalho e da

capacitação profissional (...)  a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de

deficiência”.

Ainda de acordo com o projeto, incentivador é “o contribuinte tributário ou a pessoa

jurídica que apoie financeiramente projeto de assistência social”. Empreendedor é “o
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promotor de projeto de assistência social”.

Para habilitar-se ao recebimento de recursos, o empreendedor deverá comprovar

que a entidade está em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois anos;

que foi declarada de utilidade pública estadual ou federal;  que prestou contas, no

órgão  apropriado,  do  último  recurso  que  tenha  eventualmente  recebido  do  poder

público  estadual;  que  não  tem  fins  lucrativos,  não  distribui  lucros,  dividendos  ou

bonificações nem concede remuneração, vantagens ou benefícios a seus dirigentes,

Conselheiros,  associados,  instituidores  ou  mantenedores;  que  tem  prevista  a

destinação de seu patrimônio a instituição congênere, na hipótese de sua dissolução.

É  importante  ressaltar  que  a  proposição  em  comento  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a

matéria  no  que tange ao juízo  de  admissibilidade e  apresentou substitutivo.  Vale

conferir  o  posicionamento  expressado anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação

jurídica apresentada na ocasião:

“A Carta da República, ao dispor sobre a assistência social, estabelece, em seu art.

194,  que  a  'seguridade  social  compreende  um  conjunto  integrado  de  ações  de

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos

relativos à saúde, à previdência e à assistência social'.

Ainda sobre a matéria, dispõe o art. 203 que 'a assistência social será prestada a

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem

por objetivos (...) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à

velhice (...) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes (...) a promoção da

integração do mercado de trabalho (...)  a habilitação e a reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e (...) ao idoso que comprovem não possuir os meios de

prover a própria manutenção ou tê-la provida pela família, conforme dispuser a lei'.

As ações de assistência social,  segundo a Carta Magna,  serão financiadas com

recursos  da  seguridade  social  e  de  outras  fontes  e  organizadas  com  base  na

descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a execução dos

programas  às  esferas  estadual  e  municipal  e  a  entidades  beneficentes  e  de

assistência social, e a participação da população se dará por meio de organizações

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os
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níveis.

Da mesma forma, a Constituição mineira dispõe, em seu art. 193, que, sem prejuízo

do assegurado pela Constituição República, a assistência social será prestada pelo

Estado  a  quem  dela  necessitar,  observada  a  desconcentração  administrativa,

segundo a política de regionalização, com a participação de entidades beneficentes e

de  assistência  social  e  a  participação  popular,  por  meio  de  organizações

representativas,  no  controle  das  ações  em  todos  os  níveis  e  na  formulação  das

políticas de assistência.

A Carta  mineira  determina,  ainda,  que,  para  o  alcance desse objetivo,  o poder

público estadual deverá destinar recursos do orçamento do Estado e de outras fontes.

Nesse sentido, foi editada, em 23/7/96, a Lei nº 12.262, que dispõe sobre a política

estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas

-  e conceitua assistência  social  como 'direto  do indivíduo e  dever  do Estado (...)

política  de  seguridade  social  não  contributiva,  que  provê  os  mínimos  sociais,

realizada por  meio de um conjunto  integrado de ações  de iniciativa pública e  da

sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas do indivíduo'.

Além disso, conceitua entidade ou organização de assistência social, estabelece as

competências  do  Estado,  os  benefícios  eventuais,  os  serviços  prestados  e  a

formulação dos programas.

Ainda de acordo com a mencionada norma, compete ao referido Conselho, entre

outras atividades, definir  os programas prioritários, aplicar os recursos disponíveis,

fazer  os  repasses  aos  Municípios  e  apreciar  a  proposta  orçamentária  do  Fundo

Estadual de Assistência Social - Feas. É importante salientar que também a Lei nº

12.925,  de  30/6/98,  estabelece  formas  de  aplicação  de  recursos  destinados  à

assistência social.

A matéria  se  insere  no  domínio  da  competência  legislativa  estadual,  conforme

estabelece  o  inciso  I  do  art.  24  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

direito tributário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça  a  tramitação  da  proposta,  já  que  inexiste  norma  instituidora  de  iniciativa
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privativa nesse caso.

Faz-se necessário observar, entretanto, que a destinação de recursos provenientes

da  arrecadação  do  ICMS  do  exercício  em  curso,  conforme  previsto  no  projeto,

caracteriza uma vinculação de receita de impostos à despesa, o que é vedado pelo

inciso  IV  do  art.  167  da  Constituição  da  República.  Ademais,  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000)  condiciona  a

renúncia de receita pelos entes políticos ao atendimento de requisitos especiais por

ela estabelecidos.

Já no que se refere a créditos tributários inscritos em dívida ativa, numa primeira

análise, poderíamos concluir equivocadamente que o benefício estaria condicionado

ao atendimento dos requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal

para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da

qual  decorra  renúncia  de  receita.  Entretanto,  no  caso  em  tela,  a  concessão  do

benefício não implicará renúncia de receita.

Em primeiro lugar, porque verificamos que, quando ocorreram desonerações fiscais

de créditos tributários inscritos em dívida ativa, tivemos, na realidade, incremento na

arrecadação  desses  créditos,  que  superaram  em  muito  a  estimativa  prevista  no

Orçamento.  Tal fato pode ser comprovado por  meio do demonstrativo dos últimos

cinco  anos  da  receita  com  dívida  ativa  prevista  no  Orçamento  e  a  efetivamente

arrecadada, conforme dados do Armazém Siafi, em 7/5/2008. (…)

*  -  O quadro  contendo os dados  do  Armazém  Siafi  foi  publicado  no “Diário  do

Legislativo” de 8.10.2011.

Em  segundo  lugar,  porque  os  créditos  tributários  inscritos  em  dívida  ativa

geralmente são mais difíceis de ser recebidos pelo Estado, sendo de recebimento

duvidoso uma boa parte dos valores do saldo da dívida ativa. Ademais, o Estado tem

prazo determinado para recuperar os créditos provenientes de dívida ativa, sob pena

de prescrição, conforme o disposto no art. 17 da Lei nº 14.062, de 20/11/2001.

Assim,  a  concessão  do  benefício  traz  consigo  a  medida  compensatória  para  a

suposta renúncia. Por isso, entendemos que, no que se refere aos créditos inscritos

em  dívida  ativa,  não  há  ofensa  à  Constituição  da  República  nem  à  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.
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Por isso, entendemos que o benefício fiscal previsto nos arts. 4º a 5º do projeto

contraria a Constituição da República e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Por

outro lado, a norma contida no seu art. 6º, relativa a débito tributário inscrito em dívida

ativa, é condizente com a Carta Maior e a LRF. Assim, apresentamos o Substitutivo nº

1, ao final deste parecer”.

Em  resposta  ao  pedido  de  diligência  feito  por  esta  Comissão,  a  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social  manifestou-se favoravelmente à proposição, ao

argumento de que se encontra em consonância com as disposições preconizadas na

Lei  Federal  nº  8.742,  de  1993,  que  estabelece  normas  sobre  a  organização  da

assistência social.

Através  do  Ofício  nº  295/CEAS/11,  encaminhado  diretamente  ao  gabinete  do

relator, o Presidente do Ceas manifestou-se favoravelmente ao projeto entendendo

louvável a iniciativa de se ter mais uma fonte de recurso para financiar a política de

assistência social.  Segundo ele, “o recurso oriundo do incentivo fiscal  deveria ser

alocado no Fundo Estadual de Assistência Social - Feas, para custeio de ações de

proteção social básica e especial. Inclusive, com esse recurso no Feas, poderíamos

elevar o Piso Mineiro de Assistência social, importante meta de atuação dos poderes

legislativos e executivos em Minas Gerais”.  Por  fim, observou que a aplicação do

incentivo fiscal no Feas deveria se dar mediante a deliberação do próprio Conselho.

Cumpre destacar que as ponderações feitas pela Comissão de Normas do Ceas

foram contempladas no substitutivo ora apresentado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 679/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal para as pessoas físicas e

jurídicas que apoiem financeiramente a realização de projeto, programa e serviço de
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assistência social no Estado.

Parágrafo único - Entende-se por projeto e programa de assistência social aquele

empreendido por entidade beneficente de assistência social regularmente inscrita no

órgão estadual competente que tenha por objetivo:

I - proteger a família, gestantes, crianças, adolescentes e idosos;

II - erradicar a fome e a pobreza e promover a segurança alimentar e nutricional

sustentável;

III  -  gerar emprego, trabalho e renda, por meio da capacitação profissional e da

inserção no mercado de trabalho, em especial do adolescente jovem aprendiz,

IV  -  habilitar  e  reabilitar  as  pessoas  com  deficiência,  por  meio  da  capacitação

profissional e da inserção no mercado de trabalho.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  -  incentivador:  o  contribuinte  tributário  ou  a  pessoa  jurídica  que  apoie

financeiramente projeto, programa e serviço de assistência social;

II  -  empreendedor:  a  entidade  beneficente  de  assistência  social  do  projeto,

programa e serviço de assistência social.

Art.  3º  -  Para  habilitar-se  ao  recebimento  de  recursos  na  forma  desta  lei,  o

empreendedor  deve  comprovar  o  preenchimento  pela  entidade  dos  seguintes

requisitos:

I - estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois anos;

II - ter sido declarada de utilidade pública estadual;

III - ter devidamente prestado contas, no órgão apropriado, do último recurso que

tenha eventualmente recebido do poder público estadual;

IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou bonificações, nem

conceder  remuneração,  vantagens  ou  benefícios  a  seus  dirigentes,  Conselheiros,

associados, instituidores ou mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição congênere ou pública,

no caso de sua dissolução ou extinção;

VI  -  estar  regularmente  inscrita  no  órgão  estadual  competente  e  que  atenda,

cumulativamente ou não, os objetivos do parágrafo único do art. 1º;

VI  -  estar  regularmente  inscrita  no  órgão  estadual  competente  e  atender,
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cumulativamente ou não, os objetivos do parágrafo único do art. 1º.

Art.  4º  -  O  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  que  apoiar  financeiramente  entidade

beneficente  de  assistência  social  poderá  deduzir  do  valor  do  imposto  devido

mensalmente até 50% (cinquenta por cento) do montante dos recursos aplicados no

projeto, programa e serviço de assistência social na forma e nos limites estabelecidos

por esta lei.

§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder 3% (três por

cento) do valor do ICMS devido no período,  até atingir  o  valor  total  dos recursos

dedutíveis.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o

efetivo repasse dos recursos ao empreendedor.

Art. 5º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para efeito do

art.  3º não poderá exceder,  relativamente ao montante da receita líquida anual do

imposto, os seguintes percentuais:

I - 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2011;

II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2012;

III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 2013;

IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2014 e seguintes.

Parágrafo  único  -  Atingido  o  limite  previsto  neste  artigo,  o  projeto,  programa e

serviço de assistência social aprovado deverá aguardar o exercício fiscal  seguinte

para receber o incentivo.

Art.  6º  -  O  contribuinte  com débito  tributário  inscrito  em dívida  ativa  até  31  de

dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de 95% (noventa e cinco por cento)

sobre a multa e os juros de mora incidentes sobre o débito principal, desde que apoie

financeiramente  projeto,  programa  e  serviço  de  assistência  social  e  atenda  os

requisitos estabelecidos nesta lei.

§  1º  -  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  contribuinte

incentivador  apresentará  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda

acompanhado de  documento  que  comprove a  habilitação de  projeto,  programa e
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serviço de assistência social pelo órgão estadual competente e, no prazo de cinco

dias úteis do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o

desconto, nas seguintes condições:

I - 80% (oitenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação

Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos estaduais;

II  -  20%  (vinte  por  cento)  serão  repassados  diretamente  pelo  contribuinte

incentivador ao empreendedor que prestará contas ao órgão estadual competente da

aplicação do recurso no projeto ou programa de assistência social prestado, na forma

e nas condições estabelecidas na lei que instituiu o fundo e em regulamento.

§ 2º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste artigo importa a

confissão do débito tributário.

§ 3º  -  O disposto neste  artigo  não se aplica ao crédito inscrito  em dívida ativa

decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito

passivo.

§ 4º - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do débito nas

condições especificadas no "caput" deste artigo.

Art.  7º  -  O valor  dos recursos deduzidos na forma do art.  5º,  bem como o dos

recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art. 7º, será de, no máximo, 90%

(noventa por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o

qual deverá financiar com recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de

contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 8º - Os recursos provenientes da aplicação desta lei, destinados à execução de

projeto ou programa de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos

profissionais que integrarem a equipe.

Art.  9º  -  Para  receber  apoio  financeiro com recursos provenientes  da  aplicação

desta lei, o projeto, programa e serviço de assistência social deverá ser previamente

apresentado ao órgão estadual competente e aprovado pelo Conselho Estadual de

Assistência Social - Ceas -, nos termos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996.

§  1º  -  Apresentado  e  apreciado  na  forma  e  nos  prazos  estabelecidos  em

regulamento  ao  órgão  estadual  competente  e  aprovado  pelo  Ceas,  o  projeto,

programa e serviço terá a sua despesa fixada e prevista na Lei Orçamentária do ano
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fiscal subsequente.

§ 2º - O órgão responsável pela análise dos projetos estabelecerá o limite máximo

de recursos a ser concedido a cada projeto, conforme decisão do órgão estadual

competente e aprovado pelo Ceas.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a aprovação de

projeto  para  as  providências  cabíveis  e  a  inclusão  dos  valores  do  incentivo  na

margem de renúncia fiscal a ser estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO - para o ano fiscal subsequente.

Art. 10 - Os recursos depositados na forma estabelecida no § 1º do art. 6º terão

20% (vinte por cento) do total aplicados, obrigatoriamente, em projeto, programa e

serviço de assistência social no Estado.

Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou entidade

da administração pública direta e indireta de qualquer esfera federativa.

Art. 12 - É vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta lei a projeto,

programa e serviço em que seja beneficiário o próprio contribuinte incentivador ou

qualquer de seus sócios ou entidade beneficente de assistência social que faça parte

dos órgãos deliberativos, consultivos ou fiscais.

Parágrafo  único  -  A  vedação  prevista  no  "caput"  deste  artigo  estende-se  aos

ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e aos cônjuges e companheiros

dos sócios.

Art. 13 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,

obrigatoriamente, a menção do apoio institucional do governo do Estado.

Art. 14 - O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios

desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido efetivamente

aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 6º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

Art.  15  -  As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos  segmentos  da

assistência social terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos

projetos, programas e serviços financiados nos termos desta lei.
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Art.  16  -  É  vedada  a  aprovação  de  projeto,  programa e  serviço  que  não  seja

estritamente de assistência social.

Art. 17 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a execução do

projeto, apresentar ao órgão estadual competente, nos termos do inciso X do art. 13

da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, a prestação de contas detalhada, contendo

os recursos recebidos e os valores despendidos, de acordo com as normas vigentes

que disciplinam a  matéria,  em se tratando de ações continuadas e  permanentes,

apresentar  prestação  de  contas,  anualmente,  no  prazo  de  até  sessenta  dias  do

vencimento do ano civil vencido.

§ 1º - O órgão estadual competente deverá elaborar parecer sobre a prestação de

contas do empreendedor em, no máximo, quarenta e cinco dias.

§  2º  -  A prestação  de  contas  apresentada  pelo  empreendedor  ficará  sujeita  à

apreciação e aprovação do Ceas.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 701/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.150/2010, “o briga a inserção de orientações

sobre melhoria da qualidade de vida no verso dos receituários médicos utilizados pela

rede pública de saúde”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde  para  receber  parecer.  Vem  a

matéria,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  sobre  a  sua

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

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar o poder público a inserir  orientações
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sobre melhorias da qualidade de vida no verso dos receituários médicos utilizados na

rede  pública  de  saúde.  O  autor,  em  sua  justificação,  afirma  que  a  Organização

Mundial da Saúde já confirmou que a saúde das pessoas pode ser beneficiada por

meio de medidas simples e orientações.

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise desta Comissão.

Em primeiro lugar, cumpre-nos fazer uma análise do ordenamento jurídico em vigor

naquilo que se relaciona com a matéria em discussão. O art. 11 da Carta Estadual

estabelece como competência comum material da União, do Estado e do Município

cuidar da saúde pública.

O art. 186 prevê que a “saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do

Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação

do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações

e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O parágrafo único do

mesmo artigo  determina  que  o  direito  à  saúde implica  a  garantia  de  “acesso  às

informações  de  interesse  para  a  saúde,  obrigado  o  Poder  Público  a  manter  a

população  informada  sobre  os  riscos  e  danos  à  saúde  e  sobre  as  medidas  de

prevenção e controle”.

O art. 187, por seu turno, estabelece que “as ações e serviços de saúde são de

relevância  pública,  e  cabem ao poder  público  sua regulamentação,  fiscalização e

controle, na forma da lei”.

A Lei Estadual nº 13.317, de 24/9/99 - Código de Saúde –, prevê no seu art. 2º, V,

que a promoção e a proteção da saúde têm como princípio a publicidade, garantindo-

se o direito e o fácil acesso à informação, mediante divulgação ampla e sistematizada

dos atos e de sua motivação.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 701/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela
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Reis - André Quintão - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.060/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.745/2008, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

os fabricantes, distribuidoras e empresas que comercializam aparelhos televisores

recolhê-los  quando  inutilizados,  dando-lhes  destinação  sem  causar  poluição

ambiental”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Cumpre  agora  a  esta  Comissão  examinar  a  matéria  nos  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 7/7/2011, solicitando fosse

a  proposição  baixada em diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  para  que  se  manifestasse  sobre  a  proposição.  A

resposta a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  obriga  fabricantes,  distribuidoras  e  empresas  que

comercializam televisores a promover o recolhimento, a reciclagem e a destruição

desses  produtos,  observadas  as  normas  de  proteção  ambiental  aplicáveis.  Tais

estabelecimentos  deverão  disponibilizar  recipientes  para  a  coleta  de  televisores

usados ou danificados e desenvolver campanhas educativas de esclarecimento sobre

os riscos ao meio ambiente devido ao seu descarte na natureza.

Passamos à análise da proposição.

Conforme dispõe o art. 24, IV, da Constituição da República, compete ao Estado

legislar concorrentemente com a União sobre conservação da natureza, defesa do

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Além

disso,  o  art.  225,  “caput”,  da  Lei  Maior,  impõe  ao  poder  público  a  obrigação  de
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assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No que tange à matéria objeto de análise, cumpre trazer à baila a Lei Federal nº

12.305, de 2/8/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei

nº 9.605, de 12/2/98, e dá outras providências.

O art. 33, VI, da referida lei dispõe que são obrigados a estruturar e implementar

sistemas  de  logística  reversa,  mediante  retorno  dos  produtos  após  o  uso  pelo

consumidor,  de  forma  independente  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de

manejo  dos  resíduos  sólidos,  os  fabricantes,  importadores,  distribuidores  e

comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

No que tange à legislação estadual afeta ao tema, a Lei nº 18.031, de 12/1/2009,

dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos.  Tal  lei  trata  dos  resíduos

sólidos  especiais,  assim  considerados  aqueles  que,  por  seu  volume,  grau  de

periculosidade  ou  degradabilidade  ou  por  outras  especificidades,  requeiram

procedimentos  especiais  ou  diferenciados  para  seu  manejo  e  destinação  final,

considerando-se os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente. Em

seu  art.  33,  estabelece  as  obrigações  dos  geradores  de  resíduos  sólidos,  sendo

assim  considerados  os  fabricantes,  importadores,  revendedores,  comerciantes  e

distribuidores.

Dessa forma, verifica-se que o projeto em análise está em consonância com as

normas existentes em nosso ordenamento jurídico sobre o tema.

Esse  foi  o  entendimento  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  em  resposta  à  diligência  requerida  por  esta  Comissão.  Ressaltamos,

contudo, que a referida pasta sugeriu algumas modificações ao projeto para adequá-

lo à legislação federal, as quais foram contempladas no Substitutivo nº 1, apresentado

ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.060/2011 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas instaladas no Estado que fabricam,

importam,  distribuem  ou  comercializam  aparelhos  televisores  recolhê-los  quando
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inutilizados, dando-lhes destinação ambientalmente adequada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As empresas instaladas no Estado que fabricam, importam, distribuem ou

comercializam aparelhos televisores ficam obrigados a recolhê-los, reciclá-los e dar-

lhes  destinação  ambientalmente  adequada,  observadas  as  normas  de  proteção

ambiental e de gestão de resíduos sólidos.

Art. 2º – As empresas a que se refere o art. 1º recolherão os aparelhos televisores

por pelo menos um dos seguintes meios:

I – postos de entrega em seus estabelecimentos;

II – postos de entrega nos Municípios onde os aparelhos são comercializados;

III – serviço de coleta em domicílio.

§ 1º – Ao receber o aparelho, a empresa a que se refere o “caput” expedirá nota de

entrada,  que  será  devidamente  arquivada  para  fins  de  controle  e  fiscalização  do

órgão ambiental competente.

§ 2º – o material  recolhido será enviado ao distribuidor,  ao fabricante ou a uma

recicladora devidamente licenciada, que emitirá nota de recolhimento do produto, com

uma via  devidamente  arquivada para  fins  de  controle  e  fiscalização por  parte  do

órgão ambiental competente.

Art. 3º – Os fabricantes promoverão campanhas esclarecendo os usuários sobre os

riscos para o meio ambiente do descarte inadequado de aparelhos televisores, assim

como sobre os benefícios da destinação ambientalmente adequada.

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

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2011.

Sebastião Costa , Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.113/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n.º 3.614/2009, dispõe sobre o repasse de

informação pelos sistemas de proteção ao crédito.
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Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

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

A proposição em tela visa a limitar o repasse, por parte dos bancos de dados de

caráter  público,  de  informações  acerca  das  consultas  relativas  a  consumidores

interessados em obter crédito no mercado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa.  Essa  Comissão  evidenciou  que,  quando  se  atinge  um  determinado

número  de  consultas  sobre  o  consumidor,  seu  nome  acaba  recebendo  “status”

negativo pelos bancos de dados, o que tem ocasionado a negativa de crédito por

parte das instituições financeiras e afins a consumidores que não possuem nenhuma

restrição cadastral. A Comissão acrescentou, ainda, a criação do chamado cadastro

positivo  de  consumidores,  por  meio  da  Lei  Federal  n.º  12.414,  de  2011,  em

contraponto aos bancos de dados como Serviço de Proteção ao Crédito - SPC - e

Serasa, conhecidos como cadastros negativos.

No que tange ao mérito do projeto, a medida mostra-se oportuna, uma vez que

atende à harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento

econômico e tecnológico, nos termos do inciso III do art. 4º do Código de Defesa do

Consumidor  –  CDC.  Essa harmonia não deve ser  fundada apenas no tratamento

entre as partes envolvidas, mas também na adoção de parâmetros de ordem prática,

como é o caso do projeto em questão, vedando informação dos sistemas de proteção

ao  crédito  sobre  o  número  de  consultas  realizadas  por  instituições  financeiras  e

similares relativas a consumidores que não tenham restrição cadastral.

Além do mais,  a negativa de crédito baseada em número de consultas sobre o

consumidor é prática ofensiva aos princípios constitucionais da razoabilidade e da

proporcionalidade.

No que se refere ao princípio da razoabilidade, tal prática se caracteriza pela atitude

e  ato  da  instituição financeira  ou  similar  de  negar  crédito  a  consumidor  em cujo
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cadastro não consta nenhuma restrição, ou seja, trata-se de ação que foge do senso

comum e que diz respeito a uma atitude desarrazoada. Tal atitude lesa os direitos do

consumidor, especificamente aqueles direitos que se referem à sua dignidade, saúde

e segurança e à proteção de seus interesses econômicos.

Com  relação  ao  princípio  da  proporcionalidade,  verifica-se  sua  flagrante

descaracterização, uma vez que regras ou princípios jurídicos são sacrificados em

função de um critério que não guarda proporção com o fato de o consumidor não ter

restrição cadastral. Tal atitude nada mais faz do que evidenciar o consumidor como o

elo mais fraco da economia, acentuando sua vulnerabilidade no mercado consumidor.

Com  efeito,  o  projeto  suplementa  a  proteção  emanada  do  CDC.  Este  relator

entende,  além  disso,  que  as  medidas  sugeridas  pela  proposição  em  tela  são

carregadas de relevante significado social, razão pela qual o projeto deve prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.113/2011, no 1º

turno, na sua forma original.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlos Henrique - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.129/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.989/2009, “institui a obrigatoriedade de fazer

constar no banco de dados do Detran-MG a quilometragem exibida no odômetro no

ato da vistoria”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Públicas.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
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o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 2.476/2011, de autor ia do Deputado Alencar da Silveira

Jr., que “obriga o Detran-MG a fazer constar no Certificado de Registro Veicular –

CRV – a quilometragem exibida no odômetro dos veículos, a cada transferência de

propriedade”.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 5/7/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais,

para que se manifestasse sobre a medida contida na proposição.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

O projeto em exame pretende, nos termos de seu art. 1º, tornar obrigatório que, no

momento da vistoria realizada pelo Detran-MG, seja anotada a quilometragem exibida

no odômetro do veículo.

Cumpre-nos ressaltar que esta Comissão já se manifestou sobre a matéria quando

da análise de proposição idêntica na legislatura anterior.  Tendo em vista que não

houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação do

projeto,  passamos  a  reproduzir,  basicamente,  os  argumentos  utilizados

anteriormente:

“Nos  termos  do  art.  2º,  fica  o  Detran-MG  incumbido,  para  a  expedição  do

licenciamento anual, de anotar e incluir no banco de dados o número de quilômetros

exibido no velocímetro do veículo vistoriado. Dispõe o art. 3º que o Detran-MG incluirá

no seu banco de dados essa informação, que poderá ser acessada pela internet,

obedecendo aos mesmos critérios de pesquisa de multas, com o fornecimento dos

dados  do  proprietário  e  do  Renavam.  O  autor  da  proposta  alega  que  hoje  o

consumidor não tem como aferir  a  real  quilometragem do veículo usado que está

comprando. Com esse projeto de lei, tal informação poderá ser acessada, a exemplo

das multas existentes. A finalidade é inibir a fraude de adulteração de velocímetro.

No entanto,  cabe  incluir  a  matéria  entre  os  temas  relacionados  com  trânsito  e
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transporte,  na  linha  adotada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  que  tem  conferido

sentido bastante amplo a essa expressão. Nesse caso, a competência legislativa é

privativa da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da Constituição da República.

Também é possível que se levante o problema do vício de iniciativa, já que o projeto

acresce  atribuição  à  relação  de  competências  do  Detran-MG,  cuja  estrutura

organizacional só pode ser delineada por proposta normativa ofertada pelo Chefe do

Poder Executivo, na forma do art. 66, inciso III, alínea ‘e’, da Constituição do Estado.

Além do mais, do ponto de vista do conteúdo, embora seja inegável o valor social

do projeto, sua eficácia é bastante questionável. Antes de se efetuar o licenciamento,

o  odômetro  pode  ser  adulterado;  o  mesmo  pode  ocorrer  após  o  licenciamento,

voltando-se o velocímetro a números próximos daqueles apresentados à época do

licenciamento.  Observa-se,  assim,  ofensa  ao  princípio  constitucional  da

proporcionalidade,  inadequação  dos  meios  aos  fins  colimados  pela  autoridade

política.

Por derradeiro, há que se mencionar que o Detran-MG integra o Sistema Nacional

de Trânsito, sujeitando-se não só ao disposto na legislação federal, mas também ao

que dispõem as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Com efeito,

não deve o Detran-MG desvirtuar-se das suas habituais atribuições, para assumir o

papel de órgão de prevenção de possíveis delitos penais.”

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  2.476/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que,  por  se  tratar  de  matéria  análoga  à

principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos acima expostos.

Diante,  pois,  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expresso

anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.129/2011.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – André Quintão – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas – Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N.º 1.134/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.795/2008, a matéria em epígrafe “dispõe sobre recibo de quitação

para os  consumidores pelas  concessionárias  e empresas prestadoras de serviços

públicos no  final  de  cada ano e  dá  outras  providências”.  Publicado no “Diário  do

Legislativo” de 15/4/2011, o projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  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

A matéria em análise dispõe que as concessionárias e empresas prestadoras de

serviços públicos emitirão,  ao  final  de  cada ano,  recibo de  quitação dos  serviços

prestados naquele ano para os consumidores. Na justificação,  o autor da matéria

destaca  que  a  medida  desobrigaria  os  consumidores  de  manter  todos  os

comprovantes referentes ao ano transcorrido.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que existe norma

federal,  a  Lei  12.007,  de  2009,  que  “dispõe  sobre  a  emissão  de  declaração  de

quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos

ou privados”. Destacou que o conteúdo proposto pelo projeto de lei não contraria a

norma federal.

Entretanto, sob o ponto de vista do mérito da questão, cabe indicar que a matéria

em análise não inova de forma substancial em relação à Lei nº 12.007. A disposição

principal da matéria, contida no art. 1º, é análoga ao art. 1º da lei federal.

Além  disso,  as  sanções  instituídas  pelo  art.  2º  da  proposta  são  divergentes

daquelas instituídas pela Lei nº 12.007 e que fazem referência à Lei nº  8.987, de

1995,  que  trata  do  regime  de  concessão  e  permissão  da  prestação  de  serviços
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públicos, conforme a previsão do art. 175 da Constituição Federal. Dessa forma, a

aprovação  da  matéria  em  análise  poderia  suscitar,  eventualmente,  insegurança

jurídica sobre a aplicabilidade das sanções.

Há que pontuar, ainda, que o inciso III do art. 2º visa instituir, nas condições que

especifica, além de multa, “a suspensão temporária das atividades do infrator”. Ora,

as  concessionárias  e  prestadoras  de  serviço  oferecem serviços  essenciais,  como

fornecimento de água, energia e telecomunicações, de forma que a interrupção das

atividades da empresa infratora concorreria para causar grande prejuízo aos clientes.

Cabe, entretanto, destacar que a edição da Lei Federal nº 12.007 não exonera este

Parlamento  da  responsabilidade  de  fiscalizar  o  fiel  cumprimento  da  mencionada

norma por parte das empresas que atuam no Estado, nem de zelar pelo bem-estar do

povo mineiro no que se refere à prestação de serviços concedidos e de utilidade

pública de forma geral.

É  necessário  lembrar  ainda  que  importantes  concessionárias  e  prestadoras  de

serviços públicos são empresas sob controle do governo do Estado,  integrando a

administração  indireta.  Essas  empresas  estão  sujeitas  às  disposições  do  art.  54,

“caput”,  da  Constituição  mineira,  que  confere  à  Assembleia  a  prerrogativa  de

convocar, entre outras autoridades, dirigente da administração indireta, para prestar

informação sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade.

Além  disso,  o  §  3º  do  referido  artigo  também  confere  a  este  Parlamento  a

competência  de  encaminhar  pedido  de  informação,  entre  outras  autoridades,  a

dirigente de entidade da administração indireta, e a recusa, o não atendimento no

prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração

administrativa, sujeita a responsabilização.

Outro fato que vem a indicar  que não é adequada a iniciativa legiferante desta

Assembleia Legislativa sobre o assunto é a suspensão de eficácia da Lei Estadual nº

18.403, de 2009, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4533. A referida

lei  contém em  seu art.  1º,  I,  dispositivo  semelhante  ao  que o projeto  em  estudo

pretende instituir. Essa lei estadual, ao incluir em suas disposições as empresas de

telecomunicações,  afrontaria  a competência  privativa da  União para legislar  sobre

esses serviços.
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Dessa maneira,  não parece adequado que a matéria em análise prospere.  Fica

destacado que, para o tema em estudo, mais que a função legiferante, é importante o

papel deste Parlamento na fiscalização do cumprimento das disposições legais em

vigor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.134/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Antônio Júlio - Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.187/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.167/2010, “obriga a prévia autorização para a

utilização de alojamento ou moradia  destinada a trabalhadores rurais  e dá outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  ao  projeto  em  epígrafe

tramitou nesta Casa na legislatura passada. A Comissão de Constituição e Justiça

analisou então a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve

mudança  legal  superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“A proposição analisada pretende condicionar a utilização de alojamento ou moradia

destinada a trabalhadores rurais a prévia autorização do órgão público responsável

pela função de vigilância sanitária.
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Para tanto, define alojamento e moradia, dispõe sobre o procedimento e a validade

da  autorização,  exige  a  observância  das  normas  pertinentes  emanadas  dos

Ministérios da Saúde e do Trabalho e estabelece as sanções administrativas pelo

eventual descumprimento de seus preceitos.

Na justificação, sustenta o autor da matéria a necessidade de intervenção do poder

público para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores rurais.

Importa  ressaltar,  inicialmente,  que  o  Estado  membro  da  Federação  tem

competência  concorrente  com  a  União  para  legislar  sobre  proteção  e  defesa  da

saúde, conforme o art. 24, XII, da Constituição da República.

Nos termos dos arts.  196 e seguintes da Lei Fundamental, a saúde é direito de

todos e dever do Estado, devendo este organizar as ações e serviços de saúde em

sistema único, ao qual compete, além de outras atribuições, executar as ações de

vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador.

Verifica-se, todavia, que a função de fiscalização que o projeto pretende atribuir aos

órgãos de execução da vigilância sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde –

SUS – já se encontra entre as competências dos órgãos federais de fiscalização das

relações de trabalho.

Com efeito, a Lei Federal no 5.889, de 1973, que estatui normas reguladoras do

trabalho rural, dispõe que nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de

segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministro do Trabalho. A Portaria no

86,  de  2005,  do  Ministro  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego,  aprova  a  norma

regulamentadora  de  segurança  e  saúde  no  trabalho  na  agricultura,  pecuária,

silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR 31. De acordo com essa norma,

compete à Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT –, por meio das Delegacias

Regionais do Trabalho – DRTs –, fiscalizar a observância de seus preceitos, entre os

quais a obrigação do empregador rural de garantir adequadas condições de higiene e

conforto  para  os  trabalhadores  (31.3.3,  ‘a’),  inclusive  em  alojamentos  (31.23.5)  e

moradias familiares (31.23.11) que lhes fornecer.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF –, é inconstitucional lei

estadual que, em matéria de competência concorrente, atribui ao Estado poder de

polícia que lei  federal  confere à União, tendo em vista, especialmente, o princípio
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constitucional  da  livre  iniciativa  (ADI  3098/SP,  relator:  Ministro  Carlos  Velloso,

julgamento em 24/11/2005)”.

A proposição  foi  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego, que se manifestou contrariamente à sua aprovação, com base em que as

medidas propostas importariam em ônus e burocracia excessivos para  o produtor

rural mineiro, bem como porque a vigilância sanitária estadual não teria condições de

assumir os encargos fiscalizatórios que se pretende lhe atribuir.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.187/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - Cássio Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.286/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 180/2007, “proíbe nas listas de material

escolar  exigência  de  especificar  a  edição  do  livro  didático  a  ser  adotado  nos

estabelecimentos de ensino públicos e privados de 1º e 2º  graus no Estado e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente, cabe ressaltar que proposições idênticas tramitaram nesta Casa nas

duas legislaturas anteriores, a saber, os Projetos de Lei nºs 1.409/2004 e 180/2007.

Em ambas as situações, esta Comissão, ao proceder ao juízo de admissibilidade,



397
____________________________________________________________________________

concluiu  pela  inconstitucionalidade  da  proposição.  Como  não  houve  alteração

jurídico-constitucional  ulterior  que  justificasse  uma  nova  interpretação  do  projeto,

ratificamos o ponto de vista expressado anteriormente:

“O projeto de lei em exame tem por objetivo disciplinar o processo de adoção de

livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino públicos e particulares, de 1º e 2º

graus.  Essencialmente,  pretende  proibir  que,  nas  listas  de  material  escolar,  seja

especificada a edição dos livros didáticos a serem adotados. Ademais, estabelece o

período mínimo de cinco anos para que as escolas possam substituir a edição dos

livros didáticos exigidos, ressalvada a hipótese de que, em sua nova edição, o livro

tenha  sofrido  alterações  substanciais  de  conteúdo.  Quanto  aos  critérios  a  serem

adotados para a avaliação do conteúdo dos livros didáticos e das alterações por eles

sofridas, a proposição confere tal competência à Secretaria de Estado de Educação,

por meio das superintendências regionais de ensino.

A finalidade do projeto é, sem dúvida, a de coibir exigência comumente feita pelas

escolas relativa a troca de edição de livros a cada ano letivo, sem que se tenha feito

uma  avaliação  da  necessidade  dessa  medida.  Tal  exigência  impede  que  livros

didáticos sejam repassados a outras  pessoas,  como irmãos,  primos  e  amigos do

aluno,  e,  em  determinados  casos,  parece  servir  muito  mais  aos  interesses  das

editoras do que à melhoria da qualidade do ensino.

No que se refere à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que a

Constituição Federal reservou à União a competência privativa para editar normas

gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional e aos Estados e ao Distrito

Federal estabeleceu a competência concorrente para legislar sobre educação, cultura

e ensino. É o que dispõem, respectivamente, os arts. 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX,

da Constituição Federal.

Todavia, da análise da legislação estadual, pode-se notar que o objeto do projeto de

lei em exame já está disciplinado em normas vigentes. Não se pode também deixar

de observar que o tema de que trata o projeto é recorrente, sendo sempre suscitado

nesta  Casa  Parlamentar.  Com  efeito,  não  foram  poucos  os  projetos  de  lei  aqui

apresentados  que  pretenderam  regulamentar  a  utilização  de  livros  didáticos  por

escolas públicas e privadas. Alguns lograram o êxito de se transformar em norma
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jurídica, outros serviram apenas para levantar a discussão neste Parlamento. Como

exemplo pode-se citar o Projeto de Lei nº 1.341, de 1999, transformado na Lei nº

10.315, de 11/12/90, que estabelece que os títulos dos livros didáticos adotados pelas

escolas particulares de 1º e 2º graus não poderão ser substituídos em período inferior

a quatro anos. Curiosamente, essa lei aplica-se unicamente às escolas privadas, não

se estendendo às públicas, como pretende o projeto de lei em exame.

Da mesma forma,  na  Lei  Estadual  nº  6.421,  de  1974,  que  disciplina  de  forma

abrangente o uso de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º

graus, já é notória a preocupação com a substituição excessiva de livros didáticos.

Para coibir essa prática, a referida lei determina que tais substituições somente serão

autorizadas pelo órgão estadual mediante a apresentação de requerimento em que

se comprove a vantagem pedagógica da medida.

No que se refere à substituição de livros nas escolas públicas, há que se ressaltar

que o governo federal,  por intermédio do Fundo Nacional  de Desenvolvimento da

Educação – FNDE –, mantém, há anos, o Programa Nacional do Livro Didático –

PNLD –, que consiste na aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos para os

alunos do ensino fundamental (antes denominado 1º grau) das escolas públicas. O

programa baseia-se nos princípios da livre participação das editoras privadas e da

livre  escolha  dos  livros  didáticos  por  parte  dos  professores  e  tem  o  objetivo  de

oferecer  aos  alunos  da  rede  pública  acesso  ao  livro  didático,  garantindo  a  sua

utilização e reutilização por três anos consecutivos.

O PNLD funciona da seguinte forma: os livros são repassados pelo governo federal

aos estudantes para serem utilizados durante o ano letivo. Findo este, são recolhidos

pelas  escolas  e reutilizados por,  no mínimo, mais  dois  anos, beneficiando, assim,

mais de um usuário. Daí a importância do bom uso do livro.

Antes  de  chegarem  às  mãos  dos  alunos,  os  livros  passam  por  um  processo

democrático de escolha. Para analisar as obras e verificar se elas se enquadram nas

exigências do edital,  é realizada uma triagem: são selecionadas por especialistas,

mediante  os  critérios  definidos  pela  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Os

especialistas elaboram resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o Guia

de  Livros  Didáticos.  Para  os  professores  escolherem  os  livros  didáticos  mais
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adequados à realidade de seus alunos, o FNDE envia às escolas cadastradas no

Censo Escolar o Guia do Livro Didático e um formulário de escolha, utilizado pelos

docentes para identificação das obras desejadas. Diretores e professores analisam as

obras e selecionam as que irão adotar.

Feita  a  escolha,  o  FNDE  inicia  o  processo  de  negociação  com  as  editoras.

Concluída esta, as editoras produzem os livros, com supervisão integral dos técnicos

do FNDE. A distribuição dos livros é feita diretamente pelas editoras às escolas, por

meio de uma parceria entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Essa etapa do programa conta com o acompanhamento de técnicos do FNDE e das

secretarias estaduais de educação. Já os livros destinados às escolas localizadas nas

zonas  rurais  são  entregues  na  sede  das  respectivas  prefeituras  ou  secretarias

municipais de educação, onde os professores devem ir buscá-los.

O programa distribui  livros didáticos gratuitos e de qualidade para as disciplinas

Língua Portuguesa-Alfabetização, Matemática, Ciências, Estudos Sociais ou História

e  Geografia,  como  também  dicionários  de  língua  portuguesa.  Para  os  alunos

portadores de deficiência visual, são fornecidos livros em braile.

Busca-se,  agora,  a  sua  ampliação  para  o  ensino  médio.  Nesse  sentido,  a

Resolução  nº  38/2003,  do  FNDE,  instituiu  o  Programa  Nacional  do  Livro  para  o

Ensino Médio – PNLEM –-, a ser implementado de forma progressiva para os alunos

de 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino público. Delineado nos mesmos moldes do PNLD, o

programa  pretende  distribuir  livros  gratuitamente  aos  alunos  do  ensino  médio  e

condicionar a sua adoção pelo período mínimo de três anos, com vistas a estimular a

sua reutilização.

Como se depreende, o PNDL é um programa complexo que tem obtido resultado

satisfatório. De acordo com os dados do censo escolar realizado no ano de 2003, o

maior índice de reaproveitamento dos livros é verificado em Minas Gerais: 99,2% das

escolas do Estado reutilizam o material. Também se destacam Rio Grande do Sul,

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Ceará, todos com índices superiores a 97%.

Finalmente, essa é uma ação que ajuda a diminuir as desigualdades educacionais

existentes no País na medida em que estabelece um padrão mínimo de qualidade

pedagógica e física dos livros didáticos adotados nas diferentes regiões do Brasil.
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Vê-se,  pois,  que a  matéria  já  se encontra  fartamente  disciplinada na legislação

estadual  vigente,  principalmente  no  que  concerne  aos  alunos  das  escolas

particulares, uma vez que a Lei nº 1.315, de 1990, determina que os títulos dos livros

didáticos  adotados  pelas  escolas  particulares  de  1º  e  2º  graus  não  poderão  ser

substituídos  em  período  inferior  a  quatro  anos.  Já  com  relação  aos  alunos  das

escolas públicas do ensino fundamental (antes denominado 1º grau), a instituição, por

lei, de um período mínimo de cinco anos para a utilização dos livros didáticos vai na

direção contrária das diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação sobre a matéria.

Como o programa nacional prevê um período mínimo de três anos para a substituição

do livro, a adoção de uma política específica para o Estado de Minas Gerais poderia

prejudicar os nossos alunos, tendo em vista que a distribuição gratuita e uniforme dos

livros  está  condicionada  à  observância  das  normas  estabelecidas  pelo  PNLD.

Finalmente, no que se refere ao ensino médio público (antes denominado 2º grau), o

programa já vem sendo implementado de forma gradativa”.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.286/2011.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora -André Quintão - Rômulo

Viegas - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.621/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Rosângela Reis, “altera a Lei nº

17.506,  de  29  de  maio  de 2008,  que dispõe  sobre  a  medição individualizada do

consumo de água nas edificações prediais verticais”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na sua forma original.

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
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Conforme dispõe seu art. 1º, a proposição pretende alterar a redação do art. 7º da

Lei nº 17.506, de 2008. Objetiva-se tornar obrigatória a instalação de hidrômetro para

aferição do consumo global de água em condomínio e de um hidrômetro por cada

unidade consumidora, nas unidades prediais a serem construídas, após cinco anos

contados da publicação da lei.

O  autor  da  proposição  justifica  fartamente  sua  pretensão.  O  sistema

tradicionalmente  utilizado para  a  medição de água nos apartamentos  de  edifícios

multifamiliares é injusto em virtude de a cobrança dos serviços ser  efetuada pelo

consumo médio, obtido através do volume registrado no hidrômetro do ramal predial

do  edifício,  o  qual  é  rateado  pelo  número  de  apartamentos.  Além  de  injusto

socialmente, ele não incentiva a redução do desperdício de água, visto que, mesmo

que o usuário seja cuidadoso e tenha procedimentos compatíveis com a economia de

água, isso não reflete diretamente na sua conta de água e esgotos. Assim sendo,

independentemente do consumo individual real de cada apartamento, tenha ele uma

ou dez pessoas, sempre a cobrança dos serviços é feita de forma igual. E, o que é

mais  grave,  mesmo que o consumidor  viaje de férias  e mantenha o apartamento

fechado,  sempre  pagará  como  se  estivesse  normalmente  consumindo.  Com  o

sistema de medição tradicional,  o  usuário  normalmente  não se sente  motivado a

reduzir seu consumo, não é motivado para a utilização racional da água, e, como

resultado, o consumo do edifício fica 30% maior, chegando esse aumento algumas

vezes a alcançar até 40% do consumo necessário.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não vislumbrou óbice

à  tramitação  da  matéria.  Entendeu  que,  ao  tornar  obrigatória  a  medição

individualizada do consumo, a proposta em apreço acaba por contribuir sobremaneira

para a proteção do meio ambiente, uma vez que os dados estatísticos apontam a

perspectiva de uma redução significativa no consumo de água tratada quando esta é

distribuída individualmente a cada condômino.

Entendemos, portanto, que a proposição em apreço merece ser aprovada, pois está

em  plena  consonância  com  o  princípio  relativo  à  proteção  econômica  dos

consumidores, constante no art. 4º da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que

contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qual seja:



402
____________________________________________________________________________

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem

como a transparência e harmonia das relações de consumo.” (grifo nosso)

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.621/2011, no

1° turno, na sua forma original.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  – Carlos  Henrique,  relator  – Liza  Prado – Duilio  de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.647/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a instalação de telefones de emergência nos caixas eletrônicos situados fora das

agências bancárias no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

com o Substitutivo n.º 1, 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

A proposição em tela pretende obrigar as instituições financeiras a instalar telefones

de  emergência  nas  dependências  dos  caixas  eletrônicos  situados  fora  dos

estabelecimentos bancários.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbice  à  iniciativa

legislativa.  Essa  Comissão  evidenciou  que  o  conteúdo  do  projeto,  que  trata  de

segurança pública, não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim das

instituições  financeiras,  não  invadindo,  dessa  forma,  a  competência  da  União.  A

Comissão, por fim, apresentou o Substitutivo n.º 1 para adequar a proposta à técnica

legislativa, suprimindo o disposto no art. 4º do projeto, uma vez que o Banco Central
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do Brasil é a autarquia responsável pela fiscalização das instituições financeiras.

No que tange ao mérito do projeto, a medida mostra-se oportuna, uma vez que os

referidos caixas eletrônicos têm sido objeto de cobiça de bandidos, o que submete o

consumidor  a  uma insegurança  que  não  deveria  existir  quando  da  prestação  de

serviços dessa natureza.

De fato, hodiernamente o conceito de qualidade não é mais apenas a adequação às

normas  que  regem  a  fabricação  de  determinado  produto  ou  a  prestação  de  um

determinado  serviço,  tão  somente,  mas  principalmente  a  satisfação  de  seus

consumidores.  Tem-se  que  cabe  às  próprias  empresas  o  zelo  por  esse  tipo  de

qualidade, até para seu próprio crescimento, e que qualidade não diz respeito apenas

à  durabilidade  e  ao  desempenho  dos  produtos  e  serviços  oferecidos  ao  público

consumidor, mas também à segurança na oferta desses produtos e serviços.

No que tange à ação efetiva de mercado, o projeto permite regulação por parte do

Legislativo,  equacionando  distorções  específicas,  como  casos  de  travamento  de

equipamentos, retenção de cartões, orientações específicas aos serviços prestados,

comunicação  de  assaltos,  entre  outros,  por  meio  de  um  telefone  de  emergência

acoplado ao caixa eletrônico.

O  projeto  atende  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  4º  do  Código  de  Defesa do

Consumidor - CDC -, que trata da harmonização dos interesses dos participantes das

relações  de consumo.  Essa harmonização,  por  sua vez,  está  inserida  na  Política

Nacional  das  Relações  de  Consumo,  que  tem  por  objetivo  o  atendimento  das

necessidades dos consumidores e o respeito à sua dignidade, saúde e segurança.

Com  efeito,  o  projeto,  na  forma  do  Substitutivo  n.º  1,  suplementa  a  proteção

emanada do CDC. Este relator entende, além disso, que as medidas sugeridas pela

proposição em tela são carregadas de relevante significado social, razão pela qual o

projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.647/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n.º 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.
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Délio Malheiros, Presidente – Duílio de Castro, relator – Carlos Henrique – Antônio

Júlio – Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.732/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe  obriga as

farmácias e drogarias a colocarem à disposição dos consumidores o compêndio de

bulas de medicamentos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão,  nos  termos  regimentais,  para  receber

parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em tela dispõe que as farmácias e drogarias ficam obrigadas a manter

exemplar do compêndio de bulas de medicamentos, editado pela Agência Nacional

de Vigilância Sanitária, para consulta gratuita pelos consumidores, o qual deverá ser

constantemente  atualizado.  Estabelece  que  é  obrigatória  a  afixação  de  placa

informando a disponibilidade do referido compêndio. Prevê, ainda, como sanção aos

infratores,  multa  no  valor  1.000  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  –

Ufemgs –, o qual corresponde atualmente a R$2.1813,00.

Nos  termos  da  justificação  apresentada  pelo  autor,  a  utilidade  da  medida  é

evidente,  em especial  para  os  usuários  que recebem medicamentos  gratuitos  em

cartelas desacompanhadas de bula. Consultar a bula é um direito do consumidor, e

suas informações constituem parte do tratamento. Nem sempre é fácil a comunicação

com o médico, e o compêndio pode sanar as questões mais simples. A ideia é de fácil

execução e não onerará os estabelecimentos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu  que os Estados  Federados  têm

competência para legislar sobre a matéria e que não há vício quanto à deflagração do

processo legislativo. Essa competência é concorrente e suplementa as disposições

do Código de Defesa do Consumidor de forma a conferir-lhe mais eficácia. Contudo,

ela  entendeu  não  ser  razoável  exigir  que  o  estabelecimento  mantenha  bulas  de
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medicamentos  que  não  são  por  ele  oferecidos.  Para  sanar  essa  impropriedade,

apresentou o Substitutivo nº 1. Quanto a esse aperfeiçoamento, mantemos o mesmo

entendimento.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o art.102,  inciso IV,  alínea “b”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja a orientação e a

educação do consumidor, constatamos que a proposição merece prosperar.

De fato, o Código de Defesa do Consumidor,  no art.  6º,  inciso III, dispõe que é

direito  básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os  diferentes

produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Assim, o projeto em pauta vem suplementar essa legislação, dispondo sobre uma

hipótese  específica  de  informação  ao  consumidor  e,  dessa  forma,  conferindo-lhe

concretude  e  mais  eficácia.  Destarte,  e  conforme  a  mencionada  justificação

apresentada pelo autor, entendemos que a proposição é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.732/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado, relatora - Carlos Henrique - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.859/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, a proposição em epígrafe determina

a instalação de equipamentos de conexão com o Sistema de Posicionamento Global -

GPS - nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

A relatoria apresentou requerimento, na reunião de 16/8/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência às Secretarias de Estado de Saúde e de Defesa

Social para que se manifestassem sobre a medida contida na proposição. Tendo em

vista  o transcurso do  prazo de suspensão da tramitação,  previsto no  art.  301 do

Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos tenha

chegado o resultado da diligência.

Em razão da semelhança de objeto, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.973/2011, do Deputado Délio

Malheiros, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de GPS nas viaturas da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da rede hospitalar do

Estado e dá outras providências.

Fundamentação

A proposição  em  exame  pretende  tornar  obrigatória  a  instalação,  nos  veículos

destinados aos serviços de segurança pública e de saúde do Estado, de equipamento

de conexão com o Sistema de Posicionamento Global, comumente conhecido como

GPS.  Estabelece,  no  art.  2º,  que  “todas  as  viaturas  adquiridas  pelos  órgãos  de

segurança e de saúde públicas, a partir da data de promulgação desta lei, deverão

sair de fábrica com o equipamento para conexão com o Sistema de Posicionamento

Global – GPS”. No art. 3º, defere o prazo de dois anos para que o Executivo promova

a instalação do referido equipamento em todos os veículos que integram a frota dos

órgãos de segurança e de saúde públicas.

Conforme argumentou o autor, “é possível facilitar e agilizar o acesso das viaturas

às ocorrências, evitando o agravamento de situações; controlar, em tempo real, com

exatidão, os locais onde estão sendo prestados os serviços; realizar controle posterior

e avaliação dos serviços e verificar possíveis falhas nos procedimentos [uma vez que]

o GPS oferece uma navegação automática com acesso a rotas mais curtas e rápidas

e com direções detalhadas através de todo o percurso realizado”.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, os quais

compete  a  esta  Comissão  analisar,  não  vemos  óbice  à  deflagração  do  processo

legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que o tema objeto da proposição não se
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enquadra  nas  matérias  de  iniciativa  legislativa  privativa,  previstas  no  art.  66  da

Constituição Estadual.  Ademais, cumpre dizer que a matéria se insere no domínio

normativo do Estado membro por força do princípio autonômico, segundo o qual cada

ente político detém competência para disciplinar seus serviços públicos.

Quanto à medida pretendida, entende-se que a proposta encontra respaldo no art.

144 da Constituição da República, segundo o qual a segurança pública é dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da

ordem pública  e da  incolumidade das pessoas e  do  patrimônio.  Por  seu turno,  a

Constituição mineira estabelece,  em seu art.  2º,  inciso V, que é um dos objetivos

prioritários do Estado criar condições para a segurança e a ordem públicas. E o seu

art. 10, inciso VI, dispõe que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a

ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Por sua vez, os arts.

196 e 186 das Constituições Federal e Estadual,  respectivamente, dispõem que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.

Nessa linha de entendimento, a medida prevista no projeto confere maior densidade

normativa aos citados dispositivos constitucionais, observando, ainda, o princípio da

eficiência, insculpido no art. 37, “caput”, da Carta da República. Não se pode olvidar,

por  fim,  que  o  art.  24,  XII,  do  mesmo  Diploma  estabelece  que  compete

concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre proteção

e defesa da saúde.

Todavia,  entendemos  que  o  projeto  merece  alguns  reparos.  Assim,  a  fim  de

aprimorar a proposição e adequá-la à técnica legislativa, apresentamos, ao final, o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.859/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina  a  instalação  de  equipamentos  de  conexão  com  o  Sistema  de

Posicionamento Global - GPS - nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de

saúde.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos automotores utilizados pelos órgãos estaduais de segurança e

de  saúde  públicas,  vinculados  às  atividades  fins,  deverão  ser  equipados  com

equipamentos que permitam a conexão com o Sistema de Posicionamento Global –

GPS.

Parágrafo único - Aplica-se esta lei aos serviços prestados na forma de concessão

e aos convênios celebrados pelo governo do Estado.

Art. 2º - O Poder Executivo deverá adequar os editais de licitação para aquisição

dos  veículos  de  que  trata  o  art.  1º,  bem  como os  contratos  de  concessão  e  os

convênios a serem celebrados, nos termos de regulamento.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.946/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  a  proposição em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias nos

trechos em que cortem áreas urbanas e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento torna obrigatória a construção de ciclovias às margens
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das rodovias estaduais ou federais, exploradas ou não, sob regime de concessões ou

de parcerias público-privadas, nos trechos que cortarem zonas urbanas, a partir da

vigência desta lei. Se houver impossibilidade técnica de construção da ciclovia, será

implantada ciclofaixa, caracterizada como uma faixa especial de trânsito demarcada

no acostamento da rodovia.

O projeto  determina que  as  ciclovias  serão constituídas  por  pista  de  rolamento

destinada,  exclusivamente,  ao  uso  de  bicicletas,  separada  do  leito  carroçável  da

rodovia, projetada e executada em consonância com as normas técnicas pertinentes.

No caso de ampliação ou duplicação do traçado de rodovias preexistentes, bem como

no  caso de novos  contratos  de  concessões,  a  implementação  da  ciclovia  deverá

constar nos respectivos projetos.

No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado membro é de natureza

residual, cabendo-lhe dispor sobre todas as matérias que não se enquadrarem no

âmbito de competência da União e dos Municípios. É o que se infere do comando

previsto  no  art.  25,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são

reservadas  aos  Estados  as  competências  que  não  lhes  sejam  vedadas  por  esta

Constituição”.

Assim, no exercício de sua autonomia constitucional, o legislador estadual poderá

exigir a construção de ciclovias às margens das rodovias estaduais que cortarem a

zona urbana dos Municípios, sem, todavia, invadir a esfera de competência da União

para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  Isso  porque a  norma  legal  que exige  a

construção de ciclovia  ou  ciclofaixa  nas  estradas  estaduais  não contém regra  de

trânsito propriamente dita nem viola o disposto no art. 22, XI, da Constituição Federal,

o  qual  assegura  à  União  competência  privativa  para  legislar  sobre  trânsito  e

transporte. Igualmente, tal exigência não ofende o princípio da autonomia municipal,

pois  o  projeto  em  análise  versa  apenas  sobre  as  rodovias  estaduais,  a  serem

construídas diretamente pelo Estado ou mediante concessão, as quais integram o

domínio público estadual.  Isso demonstra que a proposição não ofende o sistema

constitucional vigente nem invade seara alheia no tratamento da matéria.

A título de exemplificação,  saliente-se que vários Estados dispõem de disciplina

normativa específica sobre o assunto. Em São Paulo, a matéria é regulada na Lei nº
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10.095,  de  1998,  que instituiu  o  Plano Cicloviário  do  Estado;  em Santa Catarina,

mencione-se  a  Lei  nº  10.728,  de  1998,  que institui  normas  de  segurança para  a

construção  de  rodovias  estaduais  que  atravessem  perímetro  urbano  e  dá  outras

providências; no Distrito Federal, vige a Lei nº 3.639, de 2005, que dispõe sobre a

implantação de ciclovias nas rodovias daquela unidade federativa; no Amapá, vigora

a Lei nº 1.247, de 2008, que dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Estado

e  dá  outras  providências.  Todas  essas  leis  contêm  disposições  voltadas  para  a

construção de ciclovia ou ciclofaixa nas estradas estaduais, o que demonstra, pelo

menos em parte, a constitucionalidade da matéria.

Entretanto, o projeto contém alguns equívocos de natureza jurídica e de redação

legislativa,  os  quais  são  passíveis  de  retificação.  Para  corrigir  tais  vícios,

apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.946/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  implantação  de  ciclovias  nas  rodovias  do  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a implantação de ciclovias ou ciclofaixas na construção de

novas rodovias estaduais que atravessarem o perímetro urbano de Municípios e nas

estradas em fase de construção.

Parágrafo único – Somente será construída ciclovia ou ciclofaixa nas rodovias onde

o relevo da região o permitir.

Art. 2º – As ciclovias de que trata esta lei serão constituídas por pista de rolamento

destinada  exclusivamente  ao  uso  de  bicicletas,  separada  fisicamente  do  leito

carroçável  da  estrada,  projetada e executada de acordo com as  normas técnicas

pertinentes e amplamente sinalizada.

Parágrafo único – O projeto rodoviário que prever a implantação de ciclovia levará

em conta a transposição de obstáculos.

Art.  3º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de



411
____________________________________________________________________________

dotações orçamentárias próprias.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Rosângela

Reis – Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.997/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do Deputado Jayro Lessa,  a proposição em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade de veiculação, por órgãos da administração pública direta e indireta,

de mensagens de cunho social em “e-mails” e informativos institucionais.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de que se cogita torna obrigatória a divulgação, pelos órgãos e entidades

da  administração  centralizada  e  descentralizada  do  Estado,  de  mensagens  de

conteúdo  social  em  “e-mails”  e  informativos  institucionais  relacionadas  com  os

seguintes assuntos: incentivo à doação de órgãos; preservação do meio ambiente e

dos recursos naturais; proteção e denúncia de abusos contra crianças, adolescentes,

mulheres  e  idosos.  Tais  mensagens  darão  ênfase  preferencial  a  campanhas

realizadas por entidades das classes vinculadas aos assuntos supramencionados e

serão trocadas bimestralmente, de maneira alternada, não podendo ser repetidas em

prazo inferior a quatro meses.

Ademais,  a  proposição  determina  que,  em  caso de inobservância  da  norma,  o

Estado ficará impedido de receber recursos pelo prazo de 60 dias, a menos que se

trate de situações de calamidade pública.

Embora a proposição em comento verse sobre matéria de cunho administrativo,

que poderia ser enquadrada no âmbito da competência discricionária dos órgãos e

entidades da administração direta e indireta, nada impede que o legislador determine,
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aprioristicamente,  alguns  comportamentos  das  autoridades  administrativas.  Nesse

caso,  estar-se-á  diante  de  conduta  vinculada  aos  parâmetros  fixados  na  lei,  não

cabendo  aos  destinatários  do  comando  legal  (titulares  de  órgãos  e  entidades)

margem de liberdade para a tomada de decisões.

O Poder Legislativo, no exercício de sua típica função normativa, desfruta de ampla

liberdade para o disciplinamento das matérias de interesse do Estado e da sociedade,

respeitados, obviamente, os princípios estabelecidos no ordenamento constitucional.

No  exercício  dessa  tradicional  atividade,  o  legislador  poderá,  em  face  das

peculiaridades do tema, estabelecer um regramento mais exaustivo e minucioso, se

entender  que essa medida será  mais  vantajosa para o  interesse da coletividade.

Quanto mais detalhista a lei,  como as que tratam de providências administrativas,

menos dependerá de decreto ou regulamento, pois estes existem para proporcionar a

aplicação  uniforme  daquela.  Assim,  ao  eleger  alguns  temas  como  conteúdo  de

mensagens  enviadas  pelas  repartições  públicas,  sobretudo  as  voltadas  para  a

proteção do meio ambiente e das crianças, adolescentes e idosos, o autor do projeto

visa, essencialmente, chamar a atenção da sociedade para questões relevantes que

dependem da colaboração tanto do setor público quanto do setor privado. Aliás, não é

demais ressaltar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso

comum do povo e essencial à qualidade de vida, cabendo ao Estado e à coletividade

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras.

Consequentemente,  a  divulgação  de  mensagens  eletrônicas  entre  órgãos  e

entidades públicas, com ênfase na proteção ambiental e dos recursos hídricos, bem

como  a  divulgação  de  programas  e  campanhas  educativas  relacionadas  com  a

matéria  são  formas  de  conscientizar  o  cidadão  sobre  questões  de  importância

considerável. Isso, por si só, atesta a conveniência e oportunidade da proposição.

Entretanto, entendemos que o art. 2º do projeto contém um equívoco, uma vez que

estabelece sanção ao próprio Estado em caso de inobservância da lei, especialmente

por privá-lo de recursos financeiros temporariamente, o que poderia trazer prejuízos

para  o  interesse  público.  No  caso  em  tela,  parece-nos  que  a  ideia  básica  é  a

divulgação de informações que impliquem mudança de comportamento das pessoas,

e  não  a  atribuição  de  penalidades  ao  Estado.  Tal  equívoco  fora  detectado  pela
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Comissão de Constituição e Justiça,  que apresentou a Emenda nº 1,  dando nova

redação ao dispositivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.997/2011 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Rogério Correia - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.152/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em análise “dispõe sobre o

serviço  Disque-Denúncia  gratuito  para  alunos  vítimas  de  ‘bullying’  nas  escolas

públicas e privadas”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/7/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  propõe  a  instituição  do  serviço  de  atendimento

telefônico gratuito destinado a receber denúncias de alunos vítimas de “bullying” nas

instituições de ensino públicas e privadas.

Nos termos do projeto, não será exigido nenhum tipo de identificação pessoal do

denunciante,  e  a denúncia  deverá  ser  encaminhada ao órgão competente para a

devida apuração.

É preciso ressaltar que a ocorrência de “bullying” nas escolas é um fenômeno que

acomete  a  sociedade  contemporânea  e  que,  devido  a  sua  gravidade,  merece  a

atuação do poder público na busca de soluções para a correta condução dos casos,

bem como para a aplicação das medidas que se mostrarem necessárias.

Todavia, quanto aos aspectos jurídicos, vale destacar que a proposição cuida de

matéria tipicamente administrativa, de competência do Poder Executivo. Com efeito,
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não cabe a determinado Poder interferir na seara de atuação própria de outro, sob

pena  de  violação  do  princípio  constitucional  da  separação  de  Poderes.  Se  ao

Legislativo cabem as competências legiferante e fiscalizadora, ao Executivo cabem

as atividades administrativas.

Nos  termos  do art.  84  da  Constituição Federal  e do  art.  90 da  Constituição do

Estado, cabe ao Chefe do Poder Executivo exercer com o auxílio dos Ministros e

Secretários de Estado a direção superior da administração pública.

A atividade legislativa, por sua vez, opera no plano da abstração e da generalidade

e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a

implementação de ação governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional

do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nota-se que a criação de um serviço de denúncias, por mais importância social que

possa ter, é matéria que prescinde de previsão legal. Nesse sentido vale citar que já

vigora no Estado o Decreto nº 44.633, de 10/10/2007, que institui o disque-denúncia

unificado e dá outras providências. Tal serviço é constituído de uma central única

cujas  finalidades  são  a  recepção,  o  processamento  e  a  resposta  a  denúncias

anônimas de crimes e sinistros.

Ressalte-se, ainda, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na decisão de

questão de ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

nº  224/RJ),  que  decidiu  não  ser  pertinente  a  edição  de  lei  específica  criando

programa,  ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na  Constituição  da

República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Ademais, o projeto contém outras falhas de ordem técnica. A princípio, a proposição

não determina a que instituições de ensino se aplica o referido serviço. Já o art. 3º

prevê  que  as  despesas  decorrentes  da  aplicação  da  lei  correrão  por  conta  das

dotações consignadas no Orçamento do Estado. Tal dispositivo mostra-se inócuo e

desnecessário.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.152/2011.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  (voto  contrário)  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis nºs

15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e

15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 5/8/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar as Leis nºs 15.980, de 13/1/2006,

que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e 15.981, de 16/1/2006,

que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Segundo  a  mensagem  enviada  pelo  Governador  do  Estado,  as  alterações

propostas têm por objetivo considerar como de importância estratégica, para fins de

obtenção de financiamento  e  de  garantia  por  parte  do  Fundo de Equalização do

Estado  de  Minas  Gerais,  o  empreendimento  direcionado  a  Município  do  Estado

compreendido  na  área  de  atuação  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do

Nordeste – Sudene. O projeto visa ainda estender aos demais Municípios do Estado

que estão localizados naquela área, mas não se beneficiam atualmente do disposto

na Lei nº 15.981, de 2006, a autorização para aplicação de redutor integral ou parcial

do índice de preços ou da taxa financeira no reajuste do saldo devedor decorrente de

financiamento realizado no âmbito do Findes.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio da competência

legislativa estadual,  consoante o previsto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro.
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Relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há, no caso,

que impeça a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Isso  posto,  passamos  à  análise  do  projeto,  nos  limites  da  competência  desta

Comissão.

O art. 2º da Lei nº 15.980, de 2006, estabelece que poderão ser beneficiárias de

operações  com  recursos  do  Fundo  de  Equalização  empresas  de  qualquer  setor,

instaladas ou que pretendam se instalar no Estado, as quais apresentem projeto de

investimento caracterizado como empreendimento de importância estratégica para o

Estado.

O § 1º do art. 2º dispõe que, para ser considerado de importância estratégica, o

empreendimento  deverá  cumprir  alguns  requisitos,  considerados  isolada  ou

cumulativamente.  Assim,  deverá  ser  capaz  de  apresentar  efeitos  intersetoriais

expressivos; de atender amplamente à demanda de insumos e serviços por parte de

empresa instalada ou a se instalar no Estado; e de estimular a formação de uma rede

de fornecedores dentro do Estado, entre outros requisitos.

A proposição em tela pretende inserir o inciso IX no rol do § 1º do art. 2º da Lei nº

15.980,  de 2006,  estabelecendo,  entre os  requisitos  para a caracterização de um

empreendimento  como  estratégico,  o  de  que  esteja  direcionado  a  Município  do

Estado compreendido na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento

do Nordeste – Sudene.

Percebe-se, portanto, que a alteração proposta, dando cumprimento ao disposto

nos incisos I e VI do art. 4º da Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe

sobre  a instituição,  a  gestão  e  a  extinção  de fundos  estaduais,  está a  definir  os

critérios  dos  beneficiários  de  operações  com recursos  do  Fundo de Equalização.

Como acima exposto,  os requisitos para a caracterização de um empreendimento

como estratégico podem ser considerados isolada ou cumulativamente.

O projeto de lei  em comento pretende alterar,  ainda, o § 1º do art.  6º da Lei nº

15.981, de 2006. O referido dispositivo prevê que os programas a serem executados

com  recursos  do  Findes  observarão  as  seguintes  condições  gerais,  além  de

condições  específicas  definidas  em  seus  atos  normativos:  a)  exigência  de

contrapartida de recursos do beneficiário de, no mínimo, 10% do total do investimento
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fixo relativo ao projeto; b) encargos, na forma de reajuste do saldo devedor, por índice

de preços ou taxa financeira, e juros, limitados a 12% ao ano, aplicados ao saldo

devedor  reajustado  na  forma  do  disposto  anteriormente  ou  ao  valor  de  parcela

liberada;  c)  exigência  de  garantias  reais  ou  fidejussórias,  a  critério  do  agente

financeiro.

Segundo o § 1º  desse artigo, fica autorizada a aplicação de redutor integral  ou

parcial do índice de preços ou da taxa financeira acima referida para as empresas

localizadas nos Vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri. Para estas, o

fator de reajuste será de,  no máximo, 80% do menor índice ou taxa adotado em

outras regiões do Estado.

A alteração proposta estende o benefício aos Municípios do Estado compreendidos

na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

Nesse ponto, não se vislumbra ofensa ao princípio da igualdade, já que o benefício

será  outorgado  a  empresas  localizadas  em  regiões  que,  dadas  as  suas

particularidades, exigem o mesmo tratamento diferenciado, já constante da legislação

estadual.

Na  realidade,  como destacou  o  Governador  do  Estado  em  sua  mensagem,  as

medidas constantes da proposição possuem grande relevância socioeconômica, pois

estimulam a abertura de empresas na área de atuação da Sudene, promovendo o

seu crescimento econômico e, consequentemente, a melhoria das condições de vida

das populações locais.

Por fim, cumpre lembrar que esta Comissão aprecia preliminarmente a proposição

exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo,  a  seguir,  às

comissões de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria.

Conclusão

Com  fundamento  nos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.243/2011.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rômulo Viegas,  relator -  Rosângela Reis -  Bruno

Siqueira - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.263/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei nº 2.263/2011, “dispõe

sobre a Política de Humanização nos Hospitais das Redes Pública e Privada e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise institui  a Política de Orientação e Humanização nos

Hospitais das Redes Pública e Privada do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é

prestar  orientação  aos  familiares  de  pacientes  de  hospital  público  ou  privado,

disponibilizar local para que esses familiares sejam ouvidos e orientados e, por fim,

executar atividades pertinentes.

Nos termos da justificação do projeto, a finalidade da política é proporcionar aos

familiares  de  pessoas  que  se  encontram  sob  tratamento  médico  orientações  a

respeito de como agir nesses momentos difíceis.

Do ponto  de  vista  jurídico,  ressaltamos que a  Constituição da República atribui

competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para

dispor a respeito de proteção e defesa da saúde. Da mesma forma, a Carta Estadual

assim o faz em seu art. 10, XV, "m". A Constituição ainda prevê, nos arts. 196 e 200,

II,  que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos,

impondo-se  ao  poder  público  executar  as  ações  de  vigilância  sanitária  e

epidemiológica.

Com o objetivo de introduzir diretrizes éticas e políticas nos serviços de saúde, foi

criada, em 2003, a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. O
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projeto em apreço está em sintonia com diretrizes da citada politica, em especial as

de acolhimento e ambiência. Conforme informações extraídas do portal da saúde na

internet,  “acolher  é  reconhecer  o  que  o  outro  traz  como  legítima  e  singular

necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre

equipes/serviços  e  usuários/populações.  Como  valor  das  práticas  de  saúde,  o

acolhimento é construído de forma coletiva,  a partir  da análise dos processos de

trabalho, e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e

vínculo  entre  as  equipes/serviços,  trabalhador/equipes  e  usuário  com  sua  rede

socioafetiva”.  De  outro  lado,  ambiência  significa  “criar  espaços  saudáveis,

acolhedores e  confortáveis,  que respeitem a privacidade,  propiciem mudanças no

processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas”.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei nº 16.279, de 2006, cria um conjunto

de  direitos  para  os  usuários  das  ações  e  serviços  de  saúde.  Dessa  forma,

entendemos ser mais adequado acrescentar dispositivo à lei em vigor, ao invés de

criar norma autônoma, para contemplar os objetivos do projeto em análise, de forma

a  resguardar  a  sistematização  da  matéria  e  favorecer  o  seu  conhecimento  pelo

público.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.263/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei  16.279,  de 2006,  que dispõe sobre os direitos  dos

usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei 16.279, de 2006, fica acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 2º - (…)

§ 3º – As instituições que prestam serviços públicos de saúde deverão oferecer

serviço permanente de acolhimento e orientação para os familiares dos pacientes.”.

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

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Rômulo



420
____________________________________________________________________________

Viegas - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 765/2011 dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Sabará.

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. 102, VII, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 765/2011 tem como finalidade desafetar o trecho da Rodovia

MGT-262  compreendido  entre  o  entroncamento  próximo  ao  Km  6  e  a  rotatória

localizada no Km 7 e autorizar sua doação ao Município de Sabará para que possa

integrar seu perímetro urbano, como via urbana. Se o donatário não der ao imóvel a

destinação prevista no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia MGT-262 para o Município de Sabará não implicará alteração na natureza

jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum

do povo,  uma vez  que  o  percurso  será  destinado  à  instalação  de  via  urbana.  A

modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio público municipal, e,  consequentemente, será o Município de Sabará que

assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam de alienação de bem público estadual,  pois a alienação 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
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Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei

orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 765/2011 no 2º

turno.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  –  Ana  Maria  Resende  –  Ivair

Nogueira – João Leite.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.252/2011

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 Lourenço 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 2.252/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Lourenço imóvel constituído de terreno com área 2.000m²,

situado na Rua Dr. Heitor Modesto, nº 360, nesse Município, para o funcionamento da

Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz.

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.

Cumpre-nos ratificar 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 2.252/2011, no

2º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente – João Leite, relator – Ana Maria Resende – Duarte Bechir

– Ivair Nogueira.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Universidade Federal de Viçosa pelos 85 anos de sua

fundação (Requerimento nº 1.430/2011, do Deputado Paulo Lamac);

de congratulações com o Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas

Gerais pela posse de sua diretoria (Requerimento nº 1.435/2011, do Deputado Jayro

Lessa);

de  congratulações  com  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de

Passos pelos 40 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.459/2011, do Deputado

Cássio Soares);

de congratulações com o Centro de Educação Profissional de Itajubá pelos 10 anos

de sua fundação (Requerimento nº 1.461/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  ao  Instituto  Santo  Antônio  pelos  90  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.463/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Weser Francisco Ferreira Neto pelo lançamento do
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livro  "Fraudes  Empresariais"  (Requerimento  nº  1.469/2011,  do  Deputado  Jayro

Lessa);

de  aplauso à  Escola  Santo  Tomás  de Aquino  pela  participação  da  INOV4R na

formatura de miniempresas e pela premiação recebida (Requerimento nº 1.538/2011,

do Deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Sacramento  pelos  191  anos  desse

Município (Requerimento nº 1.549/2011, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com as  autoridades  abaixo  relacionadas,  pela  realização  da

Parada Militar, em 4/9/2011, que comemorou o centenário de emancipação política de

Contagem e oficializou  a  abertura das  Olimpíadas  Estudantis:  Ten.-Cel.  Fernando

Leonardo da Silva, Comandante do 18º Batalhão da PMMG; Maj. Carlos Alberto do

Sacramento,  Comandante  da  1ª  Cia.  de  Missões  Especiais  da  PMMG;  Ten.-Cel.

Rinaldo de Azevedo Lima,  Comandante do 39º Batalhão da PMMG; Ten.-Cel.  BM

João Batista de Sousa, Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar; Cel. Paulo

Antônio dos Santos, Comandante da Guarda Municipal de Contagem; Brigadeiro do

Ar José Magno Resende de Araújo; Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª

Região Militar;  Srs.  Albert  Plucky,  Secretário  de  Esporte e Lazer  de  Contagem, e

Lindomar  Diamantino  Segundo,  Secretário  de  Educação  e  Cultura  de  Contagem

(Requerimento nº 1.554/2011, do Deputado Carlin Moura);

de aplauso à União Colegial de Minas Gerais e a seu Presidente pela realização do

I  Encontro  Mineiro  de  Estudantes  de  Escolas  Técnicas,  em  16  e  17/9/2011

(Requerimento nº 1.559/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Três Corações pelo transcurso do 127º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  1.560/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  PMMG  pelos  30  anos  de  inclusão  da  mulher  nessa

Corporação (Requerimento nº 1.563/2011, do Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.188/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa a data-

base e o percentual relativo ao ano de 2011, para a revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/7/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao

mérito da proposição, conforme dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa em 1º de maio a data-base para a revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, nos termos do art. 37,

inciso  X,  da  Constituição  Federal,  além  de  fixar  em  6,51%  o  percentual  de

recomposição a ser aplicado a partir de 1º/5/2011.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição

remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento ao disposto no art.

37, X, da Constituição da República. Com efeito, o referido dispositivo constitucional

estabelece o seguinte: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que

trata o § 4º do art. 39 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”.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo

cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da

Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do
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mesmo artigo. Trata-se de adequar a proposição às alterações operadas no regime

de aposentação do servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Destacamos, ainda, que o art. 169 da Constituição Federal de 1988 estabelece que

a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita

se  houver  prévia  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de

despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos  dela  decorrentes,  bem  como  se  houver

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária apurar se tais pontos encontram-se atendidos pela proposição.

Na ofício por meio do qual se encaminhou o projeto em exame, o autor destaca que

todos  os  valores  do  impacto  financeiro  decorrentes  da  proposta  foram aprovados

conforme a disponibilidade financeira e orçamentária, mostrando-se compatíveis com

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base

em  índice  oficial  e  com  a  demonstração  do  impacto  que  tal  despesa  terá  no

orçamento público, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.188/2011.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  e  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Fred  Costa  -  Rogério

Correia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Rogério

Correia; aprovação - Inexistência de quórum especial para votação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.125/2011; encerramento da discussão; discursos dos

Deputados Rogério Correia, Rômulo Viegas, Duarte Bechir, Elismar Prado e Bonifácio

Mourão, da Deputada Liza Prado e do Deputado Bosco; votação do projeto, salvo

emenda;  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  declaração  de  voto  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  558/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 765/2011; aprovação -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  897/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.252/2011; aprovação

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011; requerimento do

Deputado  Sargento  Rodrigues;  deferimento;  votação  nominal  do  projeto,  salvo

emendas e destaque; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 e 3 a 5 e das

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6 a 8; aprovação; prejudicialidade das Emendas

nºs 6 a 8; votação nominal da Emenda nº 9; rejeição; votação nominal da Emenda nº

2; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.266/2011; discurso do

Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlos  Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - João Leite - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Romel Anízio -

Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h7min,  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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O 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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.125/2011 seja apreciado em primeiro lugar e a Proposta de Emenda à Constituição

nº 18/2011 seja apreciada em último lugar, entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A  Presidência  verifica,  de  plano,  que,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 7, não há quórum especial para votação, mas há para a apreciação

das demais matérias constantes na pauta.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.125/2011, do Tribunal de Justiça, que

fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2011, e autoriza abertura de crédito

suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado

de  Minas  Gerais  e  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  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.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* -  Sr.  Presidente,  serei rápido.  Apenas gostaria  de

expor a posição do Bloco PT-PCdoB, que é favorável à aprovação do projeto que

prevê o reajuste  de  6,51% para  os  servidores  do  Poder  Judiciário.  Parabenizo  a

mobilização dos sindicatos, Serjusmig e Sinjus, e os funcionários que, há bastante

tempo, aguardam a aprovação do projeto. Encaminhamos favoravelmente ao projeto,

bem  como  à  data-base  dos  servidores  do  Poder  Judiciário,  que  fica  no  projeto

estabelecida.  Solicito  aos  nossos  Deputados  do  Bloco  PT-PCdoB  que  votem

favoravelmente ao projeto. Congratulo-me com os servidores do Poder Judiciário.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Representando o Bloco Transparência e Resultado,

da base do governo, encaminho favoravelmente ao Projeto de Lei nº 2.125/2011.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Duarte

Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  nós,  do  Bloco  Parlamentar  Social,

fazemo-nos presentes nesta noite. Como já aconteceu em outras oportunidades nas

comissões  temáticas,  renovamos  a  nossa posição favorável  ao  Projeto de  Lei  nº

2.125/2011, por  entendermos que faz justiça. Parabenizamos os funcionários, que

sempre acompanham conosco os trabalhos, pela persistência e pela participação,

que  tem  sido  muito  importante.  Encaminhamos  favoravelmente  à  aprovação  do

Projeto de Lei nº 2.125/2011.



430
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Sr. Presidente. Na mesma direção, gostaria

de saudar e parabenizar os servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais e também

me posicionar favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011, pois trata

de uma questão já garantida pela Constituição Federal. Aprovaremos o reajuste de

6,51%, mas esperamos ainda muito mais conquistas pela frente, pois a carreira está

totalmente defasada.

Realmente,  os  servidores  estão  sofrendo  com  os  baixíssimos  salários  e  as

péssimas condições de trabalho em Minas Gerais. Queremos que eles sejam tratados

com respeito e dignidade. É um pequeno passo. Posicionamo-nos favoravelmente,

mas vamos travar muitas outras lutas aqui em defesa dos servidores do Judiciário.

Muito obrigado, Presidente. Parabéns a todos vocês.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão* -  Sr.  Presidente, Srs. Deputados, como Líder do

Bloco Transparência e Resultado, que tem 32 Deputados, ratificando as palavras do

nosso companheiro,  Deputado Rômulo Viegas,  encaminhamos favoravelmente,  de

vez que estamos aprovando um projeto que vai beneficiar toda a área do Judiciário

de  Minas  Gerais,  o  tribunal  de  Justiça  e  todos  os  outros  tribunais,  em  1ª  e  2ª

instâncias,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva.  Eu,  o  Deputado Dalmo Ribeiro Silva  e

tantos outros colegas aqui, militamos muito tempo como advogados na justiça. Hoje,

vejo  aqui  companheiros  de  trabalho  dos  meus  bons  tempos  no  exercício  da

advocacia na região de Governador Valadares. Estamos fazendo justiça aprovando

esse projeto, não só pelos seus méritos, mas também pelo interesse na agilização do

Judiciário de modo geral. Estamos enxergando que o pessoal precisa receber com

justiça pelo trabalho que desenvolve no Judiciário do Estado de Minas Gerais. Nosso

encaminhamento é favorável por esse motivo.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Liza

Prado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Sr.  Presidente,  quero  depositar  o  meu  apoio  aos
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servidores  do  Judiciário.  Realmente,  é  uma  luta.  Até  que  enfim,  estamos

encaminhando. Vocês esperaram muito. Os servidores do Judiciário de Uberlândia

também nos solicitaram apoio.  Tentamos agilizar  o  processo de todas as formas.

Creio que chegou a hora da aprovação do projeto de lei. Vocês têm o nosso apoio, o

nosso empenho e a suplementação no Orçamento do Tribunal de Justiça. É uma luta

justa. Podem contar conosco. Tenho certeza de que vão conseguir tudo a que têm

direito quanto mais organizados estiverem, porque são servidores batalhadores, que

têm  lutado  para  defender  a  justiça  no  nosso  Estado.  Os  servidores  têm

desempenhado um papel muito bonito, assim como o sindicato de vocês. Parabéns,

contem com o nosso apoio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, da mesma forma que os colegas Deputados e

Deputadas,  quero,  em  nome  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,

manifestar nosso apoio e encaminhar favorável ao projeto que faz justiça aos nossos

gloriosos e laboriosos funcionários do Poder Judiciário. Fica aí esse registro em nome

da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem como Vice-Presidente o

nosso  amigo  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  os  Deputados  Paulo  Lamac,  Carlin

Moura e Neilando Pimenta, que não se encontram presentes neste momento, mas

nos pediram para encaminhar, manifestando o nosso apoio a esse projeto de lei, que

realmente veio fazer justiça em muito boa hora a esses nossos servidores da justiça.

Embora  o  projeto  não tenha passado por  lá,  pudemos  nos  manifestar  em outras

oportunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus colegas do Tribunal de Justiça,

esta Casa tem sido solidária aos abnegados servidores do Poder Judiciário. Quando
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nos procuraram hoje e no decorrer da semana para pedir nosso apoio e o apoio da

Bancada do PV a esse projeto, de antemão declaramos que a nossa bancada e este

Deputado, que é advogado mas por hora está Deputado, manifestaria integral apoio

aos  servidores  da  justiça  nesse  projeto.  Por  isso  o  nosso apoio  e  o  nosso  voto

favorável à aprovação do projeto nesta Casa.

O  Sr.  Presidente  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  558/2011,  do

Deputado Fred Costa,  que dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de

violência  contra  a  mulher  no  Estado.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discu ssão, o projeto. (- Pausa.) 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

558/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  765/2011,  do  Deputado  Wander

Borges, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo

a  doá-lo  ao  Município  de  Sabará.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Transporte  e  de  Fiscalização

Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. (-  Pausa.)

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  897/2011,  do  Deputado  Délio

Malheiros, que estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de

cozinha -  GLP -  no Estado de Minas Gerais.  A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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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 897/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.252/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço 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. (- Pausa.) 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.

A Presidência  verifica,  de  plano,  que  já  se  configurou  o  quórum  especial  para

votação de projeto de lei complementar.

Votação, em 1º Turno, do Projeto da Lei Complementar nº 8/2011, do Tribunal de

Contas, que altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. 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  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  e  com  as

Emendas  nºs  2  a  5,  que  apresenta.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação das Emendas nºs 6,

7 e 8, na forma das Subemendas nº 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº

9. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a votação

destacada na Emenda nº 2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o 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, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
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Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro

-  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -  Inácio

Franco - João Leite - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques

Abreu - Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, não consegui digitar, meu voto é sim.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas  e  destaque.  Em  votação,  as

Emendas nºs 1 e 3 a 5 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6 a 8.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro

-  Fabiano Tolentino -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella -  Hely Tarqüínio -  Inácio

Franco - João Leite - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques

Abreu - Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 3 a 5 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6 a 8.

Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6 a 8, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 6 a 8. Em votação, a Emenda nº 9.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
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Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro

-  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -  Liza Prado -  Luiz Carlos Miranda -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “não” 41 Deputados. Não houve voto favorável. Está

rejeitada a Emenda nº 9. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar

Prado -  Fabiano Tolentino -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -  Hely Tarqüínio -

Inácio  Franco -  João  Leite  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar  nº  8/2011 com as Emendas nºs  1  a 5 e as  Subemendas  nº  1  às

Emendas nºs 6 a 8. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.266/2011, do Governador do Estado,

que cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - Fecifim. 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

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  peço  o  projeto  para  iniciar  o

procedimento de discussão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deputado Rogério Correia, conceda-me um
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aparte. Vou ajudar V. Exa. Quero comunicar a esta Casa – já passamos a informação

à imprensa – que estamos apresentando um novo projeto, para o qual gostaria da

aprovação dos colegas. Aos moldes de outros Estados, esse projeto está colocando

no Certificado de Propriedade dos Veículos Automotivos a quilometragem dos carros.

Sr.  Presidente,  essa  ação  é  para  darmos  segurança  aos  compradores.  Todos

sabem que o comércio de carro usado é grande em Minas Gerais. O que acontece?

As pessoas dão o famoso “chá da juventude” - no popular -, ao carro. Com isso,

vamos ter segurança. A pessoa comprará um carro auferido pelo Detran sabendo que

a sua quilometragem é autêntica. Ele não sofreu o “chá da juventude”. Se ele compra

um carro de 50.000km, daqui  a um, dois ou três anos, ele poderá estar com uns

60.000km,  e  essa  quilometragem  não  poderá  voltar  para  os  50.000km  como

acontecia anteriormente.  Isso dará maior  segurança para esse comércio,  para  as

pessoas  que  trabalham  com  seriedade  nesse  ramo.  Elas  poderão  continuar

trabalhando bem. E as pessoas que trabalham com má-fé vão parar de usar essa

tática. Portanto, comunico a apresentação do projeto a este Plenário e conto com o

apoio de todos para aprovação do mesmo.

Muito obrigado, Deputado Rogério Correia, a quem parabenizo pela discussão do

Projeto nº 2.266/2011. Parabenizo também as professoras de todo o Brasil. Ontem,

eu  estava  no  Rio  de  Janeiro,  onde  também  acompanhei  uma greve  não  só  dos

professores, mas também dos Bombeiros. Mandei mensagem pelo “twitter” para que

as pessoas observassem que lá os Bombeiros grevistas ficaram proibidos de adentrar

na Assembleia,  tiveram que ficar na porta.  Aqui isso não acontece,  pois damos a

todos muita liberdade.

Ressalto  que  o  Deputado  Rogério  Correia  foi  um  dos  vitoriosos,  ao  lado  do

Governador Antonio Anastasia, por essa manifestação, pelo trabalho realizado. Tenho

de lembrar que a luta continua, e vamos tentar fazer com que os professores voltem a

ser bem remunerados. Sempre estudei em escola pública. No meu tempo de escola –

falava isso para o Deputado Rogério Correia e para as professoras -, os professores

eram bem remunerados, e a escola era muito boa. Naquele tempo, quem estudava

em escola particular era o famoso PP - pagou, passou. A escola pública realmente

dava um ensino de qualidade. Esse é o meu pensamento, o do Deputado Rogério
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Correia e o de todos os companheiros desta Casa. Obrigado, Deputado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  –  Obrigado,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  Sr.

Presidente, antes de iniciar a discussão do Projeto de Lei nº 2.266/2011, da pauta,

permita-me apenas comentar o aparte do Deputado Alencar da Silveira Jr. Como é

sabido por toda sociedade, instituímos, na Assembleia Legislativa, uma comissão de

Deputados  para  acompanhar  a  negociação  entre  governo  e  sindicato,  após  a

suspensão  da  greve  dos  professores.  Ao  todo,  somos  oito  Deputados.  Foram

escolhidos quatro do bloco do governo, dois do PMDB, que é Oposição nesta Casa, e

dois do Bloco PT-PCdoB, do qual faço parte, junto ao Deputado Pompílio Canavez,

sindicalista  como  eu.  Ele  foi  dirigente  da  CUT  e  do  Sindicato  dos  Bancários.

Realizamos uma primeira reunião, e acho que a avaliação foi consensual entre os

Deputados. Foi uma reunião respeitosa, em que o debate se iniciou através da busca

de um consenso.

Deputado Rômulo Viegas, realizamos uma primeira reunião entre os Deputados e o

sindicado para elaborar uma pauta e fazer mediação com o governo. A partir disso,

encaminhamos ao governo uma sugestão de início de diálogo. Feita uma primeira

reunião com a presença do governo, escolhemos o retorno às aulas como primeiro

tema a  ser  tratado,  através  da  reposição dos  dias  parados  e  do  pagamento  aos

professores.  Ainda  não  chegamos  a  um  acordo,  embora,  por  unanimidade  dos

Deputados,  tenha apresentado em nome de todos uma proposta que,  julgo,  será

acatada pelo governo. O governo ficou de dar uma resposta até quinta-feira. Mas os

professores e as professoras têm ficado aflitos por todo o Estado, pois se trata do

pagamento dos dias parados e da reposição das aulas. O propósito do governo, por

meio  da  Secretaria  de  Educação,  é  que  os  professores  primeiro  fizessem

paulatinamente  a  reposição  e,  à  medida  que  fossem  repondo  as  aulas,  iriam

recebendo pelo pagamento daqueles dias repostos. Só que a reposição será feita até

março.  Como  a  greve  se  estendeu  por  112  dias,  os  professores  receberiam  a

reposição pingada até o mês de março. Achamos que isso não era justo com os

professores,  e  seria,  no  meu  entender,  uma  retaliação.  Os  professores  já  não

receberam integralmente durante dois meses, pois houve corte no mês de junho e, no

mês de julho, metade do salário também foi cortado. O mês de agosto, que será pago



438
____________________________________________________________________________

agora, seria, portanto, com o contracheque zerado. No outro mês, o contracheque

também seria zerado. Isso significaria um baque muito grande para os professores.

Alguns ficariam até sem recursos para pegar condução para trabalhar,  o  que não

achamos justo. Deixamos a seguinte proposta para o governo: feito o calendário - e

as escolas já o fizeram -, os professores recebem o salário total, sem corte, e vão

fazendo a  reposição.  Se,  por  acaso,  não fizerem a  reposição ou houver  falta  do

professor nas aulas de reposição, ele teria descontada a aula que não lecionou no

mês, conforme o calendário escolar de reposição. O governo ficou de examinar essa

proposta.

Senti,  especialmente  por  parte  do  Secretário  Danilo  de  Castro,  que teve  papel

importante na negociação para suspensão da greve, e da Secretária Renata Vilhena,

um aceite bastante grande em relação à proposta. Nossa esperança é de que isso

seja  também  aceito  pelo  Governador  do  Estado.  A  Secretaria  de  Educação,  a

princípio, levantou algumas objeções, mas creio que a Secretária tenderá a repensar

melhor o cronograma inicial e a estabelecer, com um aceno para os professores, uma

bandeira branca,  para que as aulas recomecem de maneira efetiva.  Também não

adianta tentar impor ao professor que ele dê a aula sem condições. Sem salário, ele

não conseguirá fazer a reposição ou não vai querer fazê-la, o que levaria o Estado a

ter de contratar professores substitutos, que entrariam sem condições reais de fazer

com que o aluno tenha um aprendizado, o que já seria difícil. Além do que, a despesa

seria a mesma que teria com o professor que já está no Estado.

O Deputado Duarte Bechir foi um dos Deputados que imediatamente apoiaram essa

proposta, assim como os Deputados João Leite,  Pompílio Canavez, Antônio Júlio,

Sebastião Costa e Cássio Soares. Creio que há um consenso entre nós. Gostaria de

trazer isso à tribuna, porque sei que muitos professores estão indagando sobre como

será a reposição das aulas.

Esperamos que, até quinta-feira, tenhamos uma resposta positiva do governo, o

que também vai facilitar o diálogo com o sindicato nas próximas discussões. Aliás, a

próxima  reunião  está  marcada  para  segunda-feira,  em  que será  discutido  o  piso

salarial estabelecido de R$712,00, relativo à jornada de 24 horas. O que fez com que

a greve terminasse foi justamente o fato de o piso ser colocado na carreira, não com
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os R$712,00 fixos. O governo ficou de apresentar uma proposição variando de 2012

até 2015, mas uma proposta em que o professor se encaixe com o seu piso naquela

carreira ou na carreira do subsídio. Portanto, há duas carreiras.

Dessa forma,  seria  preciso  estabelecer,  a  partir  dos  R$712,00,  para  quem tem

ensino  médio,  o  percentual  de  22%  para  a  licenciatura  curta  e  daí  para  as

licenciaturas de especialização “lato sensu”, mestrado, doutorado, e assim por diante.

Foi essa a proposta que o governo ficou de nos apresentar, isto é, estabelecer como

seria  essa  progressão  na  carreira.  Essa  é  a  próxima  pauta  para  a  reunião  de

segunda-feira.  O  pagamento  dos  dias  parados  é  um  pressuposto  para  que  os

trabalhos sejam retomados num clima mais ameno. Não diria de paz, porque, após

112 dias de embate, sempre ficam sequelas. Está na hora de desarmar o espírito e

tentar construir um caminho para a educação. Aproveito a oportunidade para informar

isso  aos  professores  e  desejar  que  essa  negociação  de  fato  seja  profícua.

Posteriormente, com mais tempo, poderemos avaliar melhor a greve, já que agora

estamos aqui para discutir outro projeto. Depois de 112 dias de greve, é necessário

desarmar os espíritos, mas agora cabe fundamentalmente ao governo, a partir  do

momento em que os professores voltaram às salas de aula e interromperam a greve,

fazer o aceno real de uma negociação profícua. Esse é o nosso desejo e estamos

trabalhando para isso.

Apenas para concluir, se o governo assim não o fizer na próxima quinta-feira, sua

atitude representará um ato desastroso que levará a um endurecimento. No sábado,

acontecerá uma reunião do sindicato. O governo não pode ter má vontade de resolver

uma situação  como essa,  deixando  os  professores  com  o  contracheque  zerado,

porque seria um retrocesso e representaria o risco de os professores se organizarem

para uma nova etapa de lutas e, quem sabe, até de uma nova greve, o que ninguém

deseja.  Entretanto,  vi  boa  intenção  dos  Secretários.  Como  eu  disse,  estou

esperançoso em relação a essa situação.

Outros  pontos  também  foram  discutidos,  como  o  pagamento  de  férias-prêmio.

Quando  nós,  Deputados,  assinamos  o  acordo  como  testemunhas,  a  ideia  que

prevaleceu foi  a  da  não  retaliação assim  que  terminasse  a  greve.  Portanto,  não

haveria  retaliação.  Os  professores  que  conquistaram  o  direito  às  férias-prêmio
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também deverão recebê-las. Não podem ser punidos por isso, porque antes da greve

já tinham adquirido o tempo para as férias-prêmio. Esse foi um ponto que também

ficou pendente. A ausência de punição e de demissão já havia ficado acertada nessa

primeira reunião.

O projeto de lei que cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim

-, do Governador do Estado, tem por objetivo dar suporte financeiro aos projetos e às

ações vinculadas ao programa Minas Legal. Esse programa tem como finalidade a

identificação  e  implementação  de iniciativas  que  favoreçam  a  conscientização  da

população sobre a função socioeconômica dos tributos e dos direitos do consumidor,

bem como a proteção das receitas públicas, o controle dos gastos do Estado e a

valorização e o incentivo à ação da cidadania, procurando estimular e estabelecer a

convergência de esforços entre órgãos, entidades governamentais e sociedade civil.

O fundo a ser criado deverá assumir funções programáticas, visando, na instituição

desse programa, tornar efetivos os principais resultados esperados.

Fala-se aqui em um alinhamento de planejamento governamental e, por fim, dedica-

se a falar da legalidade da criação do fundo por parte do Governador.  Votaremos

favoráveis  ao  projeto  de  lei.  Estamos  estudando  a  apresentação  de  emenda  ao

projeto  do fundo,  mas a bancada de Oposição votará favoravelmente,  porque ele

estabelece um fundo para cidadania fiscal que teria também uma destinação social.

Aliás, o governo precisa disso porque, em geral, as questões sociais são recursos

que vêm do governo federal. Raramente vemos programas do governo do Estado que

sejam fruto do recurso estadual. Em geral os recursos são federais. Nós da Oposição

sempre reclamamos que faltam ao governo fundos e recursos para implementação

real de programas na área social. Isso é o que esperamos que possa acontecer.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de fazer a discussão desse

projeto com a Casa mais cheia, mais valorizada pelos Deputados. Hoje, devido ao

avançado da hora, nós temos poucos Deputados. Gostaria de fazer uma análise mais

profunda dos investimentos do governo do Estado, a situação econômica em que o

Estado  se  encontra  e,  verificando  que  não  há  quórum,  pediria  a  V.  Exa.  que

pudéssemos deixar essa discussão para a próxima reunião, quando eu gostaria de



441
____________________________________________________________________________

detalhar melhor minha análise sobre a questão econômica do Estado. Pediria a V.

Exa. que encerrasse de plano a reunião. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco)  -  A Presidência verifica,  de plano,  a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

desconvocando  as  extraordinárias  de  amanhã,  dia  5,  às  9  e  às  20  horas,  e

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14

horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.453/2011

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - parte dos recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais será destinada à implantação da Vara de Execuções Fiscais na Comarca de

Pará de Minas.”.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  Pará  de  Minas  conta  hoje  com  cinco  varas  instaladas  no  foro  da

Comarca. Trata-se da 1ª Vara Cível, da 2ª Vara Cível, da Vara Criminal, da Vara de

Execuções Criminais e de uma vara de juizado especial, que concentra as atividades

da  área  cível  e  criminal.  Entretanto,  a  Comarca  está  carente  de  uma  vara

especializada para as execuções fiscais, que sobrecarregam as atividades forenses.

A  Lei  de  Organização  e  Divisão  Judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Lei

Complementar  nº  59,  de  2001,  alterada pela Lei  Complementar  nº  105,  de 2008,

prevê  a  criação  de  mais  três  cargos  de  Juiz  na  Comarca  de  Pará  de  Minas,

entretanto, até o presente momento essa ampliação não se concretizou.

Assim  sendo,  para  que  os  trabalhos  do  Poder  Judiciário  na  referida  Comarca

possam corresponder às expectativas da população, é extremamente necessário que,

a curto prazo, seja instalada mais uma vara.
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Este parlamentar  tem se esforçado para que a Vara de Execuções Fiscais seja

instalada na Comarca e consequentemente sejam desafogadas as demais varas, o

que fará com que a população tenha maior agilidade na prestação jurisdicional. Para

isso já interveio perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Seplag, a

Secretaria de Fazenda e finalmente perante a Advocacia-Geral do Estado.

Até o presente momento, nenhum desses órgãos manifestou-se contrariamente à

instalação da vara, tendo todos se limitado a encaminhar o pleito a outras pastas.

Em sendo assim, vê-se claramente que não há obstáculo algum para a instalação

da vara, bastando apenas um comando do Poder Executivo, que é exatamente o que

prevê esta emenda.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação desta proposição.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.871/2010, “institui a Política Estadual para a

População em Situação de Rua”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

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

proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  2.421/2011,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  que

“institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema”.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, compete a esta Comissão

examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade.

Fundamentação

O projeto sob exame pretende instituir  a Política Estadual para a População em

Situação de Rua. Define, então, o que se deve entender por população em situação

de rua e estabelece os princípios, objetivos, diretrizes e fontes de recursos da política
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em questão.

Examinando  o  §  1º  do  art.  61  da  Constituição  da  República  e  o  art.  66  da

Constituição do Estado, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

Entendemos,  ademais,  que  a  matéria  se  insere  no  domínio  da  competência

legislativa estadual, seja em razão da competência comum da União, dos Estados e

dos Municípios para cuidar da assistência pública e combater as causas da pobreza e

os  fatores  de  marginalização,  promovendo  a  integração  social  dos  setores

desfavorecidos, conforme o art. 23, II e X, da Constituição da República, seja porque

se trata da instituição de política estadual, o que diz respeito à autonomia do Estado

no contexto do federalismo brasileiro,  de acordo com os arts.  18 e 25 da Magna

Carta.

Não  obstante,  a  efetivação  dos  objetivos  e  diretrizes  da  política  ora  analisada

depende da realização de programas de governo. Diante disso, importa ressaltar que,

quando a execução de programa de ação governamental demanda recursos, estes

devem  estar  previstos  na  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA.  Em  se  tratando  de

programa de duração continuada, deve estar previsto também na Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO –, por força do art.  165 da Constituição da República, e no

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG  –,  conforme  art.  154  da

Constituição do Estado.

Observamos, finalmente, que eventuais contribuições decorrentes do Projeto de Lei

nº  2.421/2011,  que  se  encontra  anexado  à  presente  proposição,  devem  ser

consideradas ao ensejo do exame do mérito desta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 767/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua – PPSR – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Política Estadual

para a População em Situação de Rua – PPSR –, que atenderá ao disposto nesta lei.
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Art. 2º – Para efeitos desta lei, considera-se população em situação de rua o grupo

populacional  heterogêneo  que  tem  em  comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Art.  3º  – A PPSR será implantada pelo Poder Executivo em articulação com os

Municípios e entidades da sociedade civil que a ela aderirem.

§ 1º – O instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a

serem  compartilhadas,  inclusive  no  que  se  refere  ao  financiamento  das  ações  a

serem desenvolvidas no âmbito da PPSR.

§  2º  –  Os  Municípios  que  aderirem à  PPSR deverão instituir  comitês  gestores

intersetoriais integrados por representantes das áreas relacionadas ao atendimento

da  população  em  situação  de  rua,  com  a  participação  de  fóruns,  movimentos  e

entidades representativas desse segmento da população.

Art. 4º – São princípios da PPSR:

I – respeito à dignidade da pessoa humana;

II – direito à convivência familiar e comunitária;

III – valorização e respeito à vida e à cidadania;

IV – atendimento humanizado e universalizado;

V  –  respeito  às  condições  sociais  e  diferenças  de  origem,  raça,  idade,

nacionalidade,  gênero,  orientação  sexual  e  religiosa,  com  atenção  especial  às

pessoas com deficiência;

VI – supressão de ato violento e de comprovação vexatória de necessidade;

VII – não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços públicos,

especialmente da área de saúde.

Art. 5º – São objetivos da PPSR:

I – assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência  social,  moradia,

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

II – garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para
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atuação no atendimento à população em situação de rua e no desenvolvimento de

políticas públicas intersetoriais direcionadas a esse segmento;

III – produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e

culturais  sobre a rede existente e cobertura de serviços públicos à população em

situação de risco;

IV – desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação

de uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de

rua e os demais grupos sociais,  de modo a resguardar a observância aos direitos

humanos;

V – incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre a

população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua

amplitude  etnorracial,  sexual,  de  gênero  e  geracional,  nas  diversas  áreas  do

conhecimento;

VI – implantar  rede de acolhimento temporário e centros de defesa dos direitos

humanos para a população em situação de rua;

VII – criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de denúncias de

violência contra a população em situação de rua;

VIII – criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de sugestões para

o aperfeiçoamento e a melhoria das políticas públicas voltadas para a população em

situação de rua;

IX – orientar as pessoas em situação de rua sobre os benefícios previdenciários e

proporcionar o acesso aos serviços assistenciais existentes;

X  –  implementar  ações  de  segurança  alimentar  e  nutricional  suficientes  para

proporcionar à população em situação de rua permanente acesso à alimentação de

qualidade;

XI  –  disponibilizar  programas  de  qualificação  profissional  para  as  pessoas  em

situação de rua com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho;

XII – estimular a geração de emprego e renda;

XIII  –  integrar,  articular  e mobilizar  os  diferentes níveis  de governo e fontes  de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos

para  a  política
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de que trata esta lei;

XIV – criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o

Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços;

XV – incentivar e apoiar a organização da população em situação de rua e a sua

participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação

das políticas públicas;

XVI  –  implantar  e  ampliar  as  ações  educativas  destinadas  à  superação  do

preconceito e a capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e do

respeito no atendimento à população em situação de rua;

XVII  –  acompanhar,  apoiando  técnica  e  financeiramente,  os  Municípios  na

implementação da PPSR, em âmbito local;

XVIII – organizar periodicamente encontros estaduais para avaliar e formular ações

para a consolidação da PPSR.

Art. 6º – A PPSR observará as seguintes diretrizes:

I  –  promoção  dos  direitos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e

ambientais;

II – responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

III – articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais;

IV  –  integração  dos  esforços  do  poder  público  e  da  sociedade  civil  para  sua

execução;

V  –  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  no  acompanhamento  e  no

monitoramento das políticas públicas;

VI – democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos;

Art. 7º – Fica instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento

da  PPSR,  composto  paritariamente  por  representantes  da  sociedade  civil  e  das

secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente

com a matéria.

§  1º  –  A sociedade  civil  será  representada  por  entidades  de  representação  da

população em situação de rua e por entidades que tenham como finalidade o trabalho

com a população em situação de rua, na forma do regulamento.

§ 2º – A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento
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da PPSR será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 8º – Compete ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da

PPSR:

I  – elaborar  planos de  ação periódicos com o  detalhamento  das  estratégias  de

implementação  da  PPSR  ,  especialmente  quanto  às  metas,  objetivos  e

responsabilidades;

II – acompanhar e monitorar o desenvolvimento da PPSR;

III  – desenvolver,  em conjunto com os órgãos federais competentes, indicadores

para o monitoramento e avaliação das ações da PPSR;

IV – propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas

para o atendimento da população em situação de rua;

V – propor formas e mecanismos para a divulgação da PPSR;

VI  –  instituir  grupos  de  trabalho  temáticos,  em  especial  para  discutir  as

desvantagens  sociais  a  que  a  população  em  situação  de  rua  foi  submetida

historicamente no Brasil, e analisar formas para sua inclusão e compensação social;

VII – acompanhar a implementação da PPSR;

VIII – organizar, periodicamente, encontros estaduais para avaliar e formular ações

para a consolidação da PPSR;

IX – deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos.

Art.  9º  –  O  padrão  básico  de  qualidade,  segurança  e  conforto  da  rede  de

acolhimento temporário observará limite de capacidade, regras de funcionamento e

convivência,  acessibilidade,  salubridade e  distribuição geográfica  das unidades  de

acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da população

em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos.

§  1º  –  A rede  de  acolhimento  temporário  existente  deve  ser  reestruturada  e

ampliada para incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive

mediante  sua  articulação  com  programas  de  moradia  popular  promovidos  pelos

governos federal, estadual e municipais.

§ 2º – A estruturação e reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como

referência  a  necessidade  de  cada  Município,  considerando-se  os  dados  das

pesquisas de contagem da população em situação de rua.
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Art.  10  –  A PPSR será  executada em consonância  com o  disposto  no  Decreto

Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e

a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento –

Findes.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo

de Equalização do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria

o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

O projeto visa incluir, no rol de requisitos a serem cumpridos por empreendimentos

que queiram beneficiar-se do Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, a

exigência de estarem direcionados a Município do Estado compreendido na área de

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. Destaque-

se  que  os  requisitos  estabelecidos  na  lei  podem  ser  tomados  isolada  ou

cumulativamente.

Além disso, o projeto estende às empresas localizadas nesses Municípios um fator

de reajuste do saldo devedor dos programas mantidos com recursos do Findes de, no

máximo,  80%  do  menor  índice  ou  taxa  adotada  em  outras  regiões  do  Estado.

Destaque-se que, na lei que criou o Findes, essa garantia é concedida apenas às
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empresas localizadas nos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri.

O Governador do Estado, em mensagem encaminhada a esta Casa, asseverou que

“essas medidas, ao lado da redução da carga tributária prevista em outro projeto de

lei  que também está sendo encaminhado à apreciação dessa Egrégia Assembleia

Legislativa,  possuem  grande  relevância  socioeconômica,  eis  que  estimulam  a

abertura  de  empresas  na  região,  promovendo  o  seu  crescimento  econômico,  e,

consequentemente, a melhoria das condições de vida das populações locais.”.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou no projeto ofensa ao princípio

da igualdade, afirmando que o benefício será outorgado a empresas localizadas em

regiões que, dadas as suas particularidades, exigem o tratamento diferenciado, já

constante na legislação estadual.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, cumpre fazer uma breve menção aos

fundos de que trata a proposição. O fundo de equalização objetiva dar às empresas

instaladas em Minas Gerais condições de financiamento equiparadas aos mais baixos

encargos  em  vigência  no  País.  Nisso  consiste  a  equalização:  tornar  os  encargos

cobrados  no  contrato-referência  (o  contrato  de  financiamento  firmado  pelo

beneficiário)  equivalentes  ao  menor  encargo  vigente  no  País  na  data  do

enquadramento  da  operação.  Desse modo,  o  fundo financia  a  diferença entre  os

custos financeiros decorrentes do contrato de financiamento firmado pela empresa

beneficiária e os mais baixos custos financeiros ofertados no Brasil. A equalização

poderá ser total  ou parcial,  devendo ser  observados a importância estratégica do

empreendimento e os recursos do fundo.

A execução dos recursos do Fundo de Equalização tem sido irregular. Nos anos de

2006,  2007  e  2008,  os  créditos  iniciais  ou  autorizados  foram  altos,  entre  R$26

milhões e R$70 milhões, enquanto a execução foi de 0% nos dois primeiros anos e

de 0,95% em 2008. A partir  de 2009, houve uma redução considerável do crédito

autorizado, entre R$ 156 mil e R$ 748,79 mil, levando a um aumento gradativo da

execução, que em 2009 foi de 14,87%, em 2010 de 46,49% e em 2011 de 96,93%.

Ressalte-se que a empresa de terceirização de serviços de informática Ativas Data

Center S. A., cujos controladores são a Asamar e a Companhia Energética de Minas

Gerais, foi  a única contemplada nas ordens de pagamento levantadas no Sistema
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Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais - Siafi-MG.

Já o Findes foi criado com o objetivo de dar suporte financeiro a programas de

financiamento  destinados  ao  desenvolvimento  e  à  expansão  do  parque  industrial

mineiro  e  das  atividades  produtivas  e  de  serviços  nele  integradas.  O  crédito

autorizado do fundo, desde sua criação em 2007, variou entre R$293,4 milhões e

R$446,6  milhões.  A execução  orçamentária  ficou  acima  de  85,96%,  em  todo  o

período.  Este  ano  o  percentual  de  execução  está  em  32,27%,  de  um  crédito

autorizado de R$ 396 milhões. Várias empresas foram beneficiárias do Findes, com

destaque para a Fiat Automóveis S. A.

Do  ponto  de  vista  financeiro-orçamentário  não  há  óbices  à  tramitação  da

proposição. Ressalte-se que o art. 2°, parágrafo ún ico, da Lei Complementar nº 91,

de 2006 – a Lei dos Fundos –, dispõe que o projeto de lei referente à criação de

fundo será acompanhado de justificativa do seu interesse público e de demonstração

de  sua viabilidade técnica  e  financeira.  Apesar  de  a  norma se  referir  apenas  ao

projeto  de  lei  de  criação  de  fundos,  é  pertinente  destacar  a  importância  do

demonstrativo ainda quando da alteração da lei instituidora do fundo, como é o caso

do projeto em análise. Uma vez que ambos os fundos desempenham a função de

financiamento e de garantia,  subsidiando com recursos públicos empreendimentos

considerados de interesse do Estado, a viabilidade técnica e financeira, bem como a

pertinência  para  atingir  os  objetivos  almejados  devem  sempre  ser  sujeitas  a

monitoramento e avaliação.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1° turn o,  do  Projeto  de  Lei  n°

2.243/2011, na forma original.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Antônio Júlio – Duarte Bechir

– Gustavo Perrella – João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.448/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, encaminhado a esta Casa Legislativa pelo Chefe do Poder
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Executivo por meio da Mensagem nº 122, de 15/9/2011, “altera a Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/9/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Ao alterar dispositivos constantes da Lei nº 6.763, a proposta em análise pretende

instituir o regime de substituição tributária para estabelecer a responsabilidade dos

geradores ou distribuidores de energia elétrica ou do destinatário  da energia pelo

pagamento do imposto devido nas sucessivas operações.

Ao mesmo tempo, a proposta melhor adéqua a redação de dispositivos da norma

mencionada  aos  novos  parâmetros  estabelecidos  pela  mudança  pretendida,

estipulando, inclusive, a penalidade para os agentes do mercado que transmitirem

informação em meio digital  contendo dados falsos quanto à aquisição de energia

elétrica em ambiente de contratação livre.

Pode-se  constatar,  pelos  argumentos  constantes  da  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 122/2011, apensa ao projeto, que a adoção

das  medidas  propostas  pretende  simplificar  o  sistema  de  tributação  da  energia

elétrica e aprimorar os mecanismos de controle fiscal, o que tem como consequência

uma maior arrecadação do imposto.

A substituição tributária tem sido regularmente adotada pela Fazenda do Estado e

consiste  em  uma  técnica  de  arrecadação  na  qual  a  responsabilidade  pelo

recolhimento do ICMS é atribuída a pessoa diversa daquela a quem foi efetivamente

disponibilizado o produto ou o serviço.

Não é demais lembrar que a substituição tributária foi prevista pelo constituinte de

1988  relativamente  à  distribuição  de  energia  elétrica,  conforme  se  verifica  pelo

disposto no art. 34, § 9º, do ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Em seguida,  veio  a  ser  acrescentado parágrafo  ao  art.  150 da Constituição da

República, por meio da Emenda à Constituição nº 3, de 17/3/93, o qual prevê que “a
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lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável

pelo  pagamento  de  imposto  ou  contribuição  cujo  fato  gerador  deva  ocorrer

posteriormente,  assegurada a  imediata  e  preferencial  restituição da quantia paga,

caso não se realize o fato gerador presumido”.

Em  outras  palavras,  a  substituição  tributária,  que  anteriormente  ao  advento  da

Constituição  de  1988  era  utilizada  com  base  em  convênios  e  protocolos,  entrou

definitivamente  para  o  universo  jurídico  brasileiro,  primeiramente  como  norma

constitucional e, em seguida, por meio da Lei Complementar nº 87, de 13/9/96, que

fez previsão, em seu art. 5º, da sua instituição por meio de lei ordinária.

Tecendo comentários  sobre a matéria,  o saudoso Aliomar  Baleeiro,  no seu livro

“Direito  Tributário  Brasileiro”,  Editora  Forense,  11ª  edição,  p.  449,  atualizado  por

Misabel Abreu Machado Derzi, faz uma abordagem sobre a matéria na qual enfatiza

que “a lei brasileira admite, conforme estabelece o art. 121 do CTN, que o legislador

eleja como sujeito passivo outra pessoa que não tenha relação pessoal e direta com

a  situação  que  constitua  o  fato  gerador  da  obrigação  tributária  –  o  chamado

responsável, complementando, outrossim, que a Lei Complementar nº 87/96, no art.

5º,  atribui  essa faculdade ao legislador  ordinário  e  os  arts.  6º  a 10  disciplinam a

substituição tributária”.

O projeto em comento encontra-se, portanto, em consonância com o princípio da

legalidade referido pelo jurista citado e deve tramitar  regularmente por  esta Casa

Legislativa.

O  ICMS,  tributo  sobre  o  qual  versa  a  norma  em  análise,  é  um  imposto  cuja

instituição é de competência do Estado (art. 155, II, Constituição da República), não

existindo, portanto, impeditivo de ordem constitucional ou legal que torne inviável a

tramitação do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.448/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763,  de  26/12/75,  que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado,  e  fixa  prazo

mínimo para alienação de veículos automotores apreendidos ou removidos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame,  além  de  atualizar  os  valores  da  Taxa  de  Segurança

Pública – TSP -  devida pela remoção e pela estada de veículos  automotores em

depósitos do Estado, altera os critérios de cobrança desse tributo, passando a fixá-lo

proporcionalmente ao tamanho e peso dos veículos.

Para isso, a proposição altera a Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975, especialmente

em  seus  itens  5.7  e  5.8,  que tratam respectivamente  das  taxas  de  apreensão e

remoção de veículos, criando-se os itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.3 e

fixando-se  o  valor  da  taxa,  de  forma  decrescente,  de  acordo  com  as  seguintes

categorias:

veículo com peso bruto igual ou superior a 3.500kg: 73 Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais – Ufemgs - por apreensão e 13 Ufemgs por dia de estada;

veículo com peso bruto inferior a 3.500kg: 55 Ufemgs por apreensão e 10 Ufemgs

por dia de estada;

motocicleta e outros veículos de duas ou três rodas: 40 Ufemgs por apreensão e 7

Ufemgs por dia de estada.

A proposição também visa criar uma nova taxa, qual seja a de disponibilização de

acesso a sistema informatizado mantido ou controlado pelo Detran-MG a entidades

formalmente vinculadas ao órgão mediante autorização,  permissão,  concessão ou

credenciamento,  ou  submetidas  a  seu  poder  de  polícia.  Essa  taxa  está  sendo
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proposta com a inserção do item 5.12 na Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975, o qual a

fixou com valor equivalente a 3 Ufemgs por unidade, ou seja, por disponibilização.

Por fim, o projeto de lei estabelece que o Poder Executivo promoverá a imediata

alienação dos veículos automotores apreendidos ou removidos a qualquer título após

90 dias contados da data da apreensão ou remoção.

Posto isso, passamos a analisar a proposição sob o aspecto jurídico.

Do ponto de vista da competência e da iniciativa, o projeto não contém vícios nem

irregularidades,  atendendo,  pois,  ao  disposto  no  art.  24,  I,  da  Constituição  da

República, além de coadunar-se com os dispositivos da Carta Magna que versam

sobre o Sistema Tributário Nacional.

A Constituição da República, seguindo doutrina solidamente construída em nosso

direito, distingue os diversos gêneros de tributos, estabelecendo que as taxas serão

cobradas  pela  prestação  ou  disponibilização  de  serviço  público  ou  em  razão  do

exercício do poder de polícia.

A taxa, nos termos do Código Tributário Nacional, assim se apresenta:

“Art.  77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou

pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador 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.

(...)

Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua

disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II  -  específicos,  quando  possam  ser  destacados  em  unidades  autônomas  de

intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada

um dos seus usuários”.

De acordo com Celso Bastos, “a taxa cobrada há de manter correspondência com o

custo do serviço prestado – é o chamado caráter indenizatório, segundo o qual fica
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proibido o Estado de valer-se das taxas como forma de auferir receitas não ligadas ao

serviço prestado (...). A pura e simples colocação de um serviço público à disposição

do cidadão já proporciona ao Estado o direito  de arrecadar  as taxas”.  (“Curso de

Direito Financeiro e de Direito Tributário”. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 146.)

Note-se  que,  em  princípio,  todo  serviço  público  específico  e  divisível  pode  ser

cobrado,  salvo  aqueles  que  a  Constituição  da  República  estipulou  como

necessariamente gratuitos.

A nova taxa  proposta  por  meio  da  criação  do  item  5.12  da  Tabela  D (taxa  de

disponibilização de acesso a sistema informatizado) é compatível com os requisitos

acima descritos,  visto  que  tem  como fato  gerador  a  utilização  efetiva  de  serviço

público específico e divisível prestado ao contribuinte.

Constatamos também que os valores inscritos nas tabelas constantes do projeto em

estudo estão adequados e proporcionais, guardando nexo com o respectivo dispêndio

estatal para a realização dos serviços.

É fato que o custo da apreensão e estada de veículos varia de acordo com o seu

peso e tamanho, sendo tanto mais elevado quanto maior e mais pesado for o veículo.

Há, portanto, razoabilidade na fixação da taxa proposta pelo projeto de lei em análise

de forma proporcional às características do automóvel apreendido.

Frise-se, inclusive, que a proposta veio acompanhada de justificativas técnicas que

trazem  estudos  de  preços  de  mercado  atualizados  nos  quais  se  demonstra  a

oscilação  do  custo  do  serviço  de  acordo  com  a  dimensão  do  veículo,  ficando

evidenciado que os novos valores propostos se encontram dentro do padrão cobrado

pelos prestadores de serviços nessa área.

Devemos lembrar que, nos termos do art. 22 da Lei Federal n° 8.078, de 1990 –

Código de Proteção e Defesa do Consumidor –, os órgãos públicos são obrigados a

fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Em se tratando de serviço público remunerado mediante taxa, o valor a ser pago

pelo usuário é elemento integrante da qualidade do serviço, porque, ao contrário do

particular,  o  poder  público  deve  ser  ressarcido  pela  prestação  de  serviço

proporcionalmente aos recursos por ele despendidos.

Finalmente, cumpre assinalar que, após a análise desta Comissão, a proposição
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será  submetida  à  apreciação  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, que certamente avaliará com mais propriedade o mérito dos valores

financeiros e dos percentuais alterados pelo projeto ou nele incluídos.

Destacamos que a proposição atendeu aos princípios constitucionais dispostos no

art. 150, inciso III, alíneas “a” a '”c”, visto que se encontra expressamente consignada

a necessidade de sua observância no art. 3º da proposição.

Por  fim,  é  necessário  lembrar  o  disposto  no  art.  152,  §  1º,  da  Constituição do

Estado:

“Art.  152  –  É  vedado  ao  Estado,  sem  prejuízo  das  garantias  asseguradas  ao

contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição da República e na legislação

complementar específica:

§ 1º – Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o término da

sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição

ou a majoração de tributo estadual”.

No caso em apreço, a apresentação do projeto ocorreu no dia 19/9/2011, conforme

se  verifica  no  registro  de  protocolo  constante  na  fl.  4  dos  autos  do  processo

legislativo. Sendo assim, considerando que o período de 90 dias que antecede ao

término da sessão legislativa de 2011 inicia-se no dia 21 de setembro, constata-se o

respeito ao previsto no § 1º do art. 152 da Constituição Estadual.

Quanto ao art. 2º da proposição, encontra-se compatível com a previsão contida no

art. 328 da Lei Federal nº 9.503, de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.449/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe autoriza a empresa
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Minas Gerais Participações S. A. – MGI – a constituir subsidiária.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento autoriza a empresa Minas Gerais Participações S. A. –

MGI – a constituir subsidiária, integral ou não, de propósito específico ou não, com o

objetivo de realizar operações estruturadas de mercado relacionadas a seus ativos, o

que abarca os direitos creditórios de que seja cessionária, nos termos do art. 1º da

Lei nº 19.266, de 2010. Esta autorizou o Executivo a ceder, a título oneroso, à MGI ou

a fundo de investimento em direitos creditórios constituído de acordo com as normas

da Comissão de Valores Mobiliários os seguintes títulos e direitos de crédito: direitos

creditórios originários de créditos tributários, objeto de parcelamentos administrativos,

referentes  ao ICMS;  direitos  creditórios  originários  de  créditos  devidos  ao  Estado

relativos à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e minerais em

território mineiro, observados os limites fixados pela Resolução nº 43, de 2001, do

Senado  Federal;  e  carteiras  de  ativos  e  créditos  adquiridos  pelo  Estado  em

decorrência da extinção da MinasCaixa e da alienação das ações representativas do

controle acionário do Credireal e do Bemge.

O  projeto  faculta  a  cessão  de  empregados  da  MGI  para  a  sua  subsidiária,

observados  os  direitos  assegurados  em  lei  e  em  acordos  coletivos  de  trabalho,

ficando assegurado o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Na Mensagem nº 118/2011, que encaminhou a proposição a esta Casa, o Chefe do

Poder  Executivo  alega  que  a  subsidiária  funcionará  como importante  instrumento

para as operações finalísticas da MGI, sejam financeiras, sejam de capitais.  Além

disso,  esclarece  que  as  disposições  constantes  no  projeto  resultam  de  proposta

formulada pela Secretaria de Estado de Fazenda, consubstanciado o resultado de

estudos realizados pela entidade.
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As normas básicas atinentes à criação de subsidiárias das empresas estatais estão

previstas na Constituição da República e na Carta mineira. Ambas condicionam a

instituição  de  tais  empresas  à  prévia  autorização  legislativa,  o  que  atesta  a

necessidade  de  utilização  do  processo  legislativo  formal  para  o  tratamento  da

matéria. Aquela determina, no art. 37, XX, que “depende de autorização legislativa,

em  cada  caso,  a  criação  de  subsidiárias  das  entidades  mencionadas  no  inciso

anterior,  assim  como a  participação  de  qualquer  delas  em  empresa  privada”.  As

entidades a que se refere o dispositivo são as empresas públicas e as sociedades de

economia mista, as quais são pessoas de direito privado integrantes da administração

indireta.

Igualmente, o art. 14, § 4º, III, da Constituição do Estado, seguindo as diretrizes da

Lei Maior, determina explicitamente que “depende de lei específica a autorização para

criação  de  subsidiária  das  entidades  mencionadas  neste  parágrafo  e  para  sua

participação em empresa privada”.  Isso demonstra que o  assunto se submete ao

princípio da reserva legal, não se admitindo a criação de entidade dessa natureza

sem a manifestação prévia do Poder Legislativo. Todavia, é preciso esclarecer que a

lei autorizativa, por si só, não cria a subsidiária. A instituição efetiva da empresa só

ocorrerá a partir do registro de seu estatuto ou de seus atos constitutivos na Junta

Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Jucemg-MG.  Enquanto  o  Executivo  não

providenciar  esse  registro,  a  subsidiária  não  terá  existência  jurídica  e,

consequentemente, não poderá exercer as atividades previstas na lei nem editar atos

ou  celebrar  contratos  ou  convênios  administrativos.  Isso  porque  a  existência  das

pessoas com personalidade de direito privado começa com a inscrição de seus atos

constitutivos no órgão competente.

Quanto ao enquadramento da subsidiária na administração pública, cabe trazer à

colação o comando do art. 14, § 1º, da Carta mineira, o qual enumera as entidades

componentes  da  administração  indireta  ou  descentralizada,  entre  as  quais  se

destacam “as demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do

Estado”. De acordo com essa dicção normativa, a subsidiária a ser criada pela MGI,

seja sob a forma de sociedade de economia mista ou de empresa pública, seja sob

outra  forma  prevista  na  legislação  comercial,  integrará,  necessariamente,  a
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administração indireta,  submetendo-se  aos princípios  constitucionais  que  regem a

atividade administrativa. A mencionada subsidiária será controlada diretamente pela

MGI , que é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado de

Fazenda,  nos  termos  do  art.  12,  X,  “c  “,  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  e

indiretamente pelo Estado, que é uma entidade política.

Cabe destacar que o projeto faculta à MGI, empresa de primeiro grau ou primária, a

constituir subsidiária, integral ou não. Subsidiária integral é a empresa que tem um

único acionista, conforme prescrição do art. 251 da Lei Federal nº 6.404, de 1976, Lei

das  Sociedades  Anônimas.  Se  isso  ocorrer  quando  da  efetiva  instituição  da

subsidiária, a MGI será a única acionista. Além disso, a subsidiária somente poderá

ser criada para desempenhar atividades compatíveis com os objetivos institucionais

da empresa primária,  não se  admitindo o  exercício  de  atividade  estranha.  Nesse

ponto, ensina José dos Santos Carvalho Filho: “a subsidiária tem apenas o objetivo

de se dedicar a um dos segmentos específicos da entidade primária, mas como esta

é quem controla a subsidiária, ao mesmo tempo em que é diretamente controlada

pelo Estado, é este, afinal, quem exerce o controle, direto ou indireto, sobre todas”

(“Manual de Direito Administrativo”, 24. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2011, p. 456).

Ao ensejo, é oportuno trazer à colação o disposto no art. 2º do estatuto social da

MGI, o qual enumera os objetivos da entidade: “I – participar na formação acionária

de empresas situadas no território mineiro, em fase de instalação, modernização ou

expansão,  que  apresentem  índices  técnicos  e  econômico-financeiros  satisfatórios,

bem como participar de projetos de desenvolvimento regional  de interesse público

que,  elaborados  em  conjunto  com  a  administração  pública  estadual,  tenham  por

objetivo  o  desenvolvimento  das  atividades  econômicas  nos  setores  agrícola,

industrial,  comercial  e  de  serviços  no  Estado;  II  –  promover  associações  de

empresas, mesmo que delas não participe acionariamente, a fim de ampliar o parque

industrial  e  agroindustrial  mineiro;  III  –  prestar  apoio  técnico  e  de  gestão

administrativa na política de privatização do Estado; IV – assessorar os dirigentes da

Secretaria de Estado de Fazenda e colaborar com o sistema estadual de finanças nos

assuntos  relacionados  com  as  participações  acionárias  do  Estado”.  Aqui,  cabe

salientar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.984, de 1998, o Sistema Estadual de
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Finanças tem por  finalidade “gerir  as finanças públicas e integrá-las na estratégia

global  da  política  de  desenvolvimento  econômico  e  social  do  Estado  de  Minas

Gerais”. Por força do art. 4º, III, “e”, da citada lei, a MGI faz parte desse Sistema, na

condição de entidade vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda.

A competência institucional  que ora se pretende atribuir  à subsidiária da MGI, a

realização de operações estruturadas de mercado relacionadas a seus ativos, tem

correlação com a natureza das atividades da empresa de primeiro grau. Nem poderia

ser diferente, pois, se a subsidiária somente pode ser criada para desenvolver um

segmento ou ramo específico da empresa primária, é necessário que haja pertinência

temática  entre  as  atividades  de  ambas  as  entidades.  Caso  contrário,  estar-se-ia

diante de outro instituto jurídico, e não de empresa subsidiária propriamente dita.

No que diz respeito às regras de iniciativa privativa para a deflagração do processo

legislativo, saliente-se que a criação de empresas públicas, sociedades de economia

mista e suas subsidiárias no âmbito do Executivo dependem da discricionariedade

política do Governador do Estado, ao qual compete a apresentação do projeto de lei a

esta Casa legislativa. É o que se infere do disposto no art. 66, III, “e”, da Constituição

do  Estado,  o  qual  assegura  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  de  lei

relacionada com a “criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta” (grifo nosso). Como já foi dito, em

Minas Gerais, por força de expressa determinação constitucional, as subsidiárias das

empresas  estatais  integram  a  administração  indireta  do  Estado,  fato  que  torna

legítima a iniciativa do Governador do Estado.

Finalmente,  ressalte-se que o projeto permite a cessão de empregados da MGI

para a sua subsidiária,  respeitados os  direitos  assegurados em lei  e  em acordos

coletivos de trabalho. Essa cessão de servidores, desde que prevista expressamente

na lei autorizativa, tem fundamento jurídico e é desejável, pois, até que a subsidiária

tenha seu quadro próprio de empregados públicos, é natural que a empresa primária

recorra ao instituto da cessão para que a entidade secundária possa exercer as suas

atividades. O princípio da legalidade, inserto no “caput” do art. 37 da Constituição

Federal, exige que a atividade administrativa, nas suas mais variadas formas, tenha

suporte na lei, o que justifica a previsão explícita da cessão de empregados. Ademais,
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ressalte-se que o vínculo jurídico entre a subsidiária e seus empregados tem natureza

contratual, sendo regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT

–, de forma análoga ao dos empregados das empresas públicas e das sociedades de

economia mista. Isso porque as subsidiárias têm personalidade de direito privado e,

nessa  condição,  seus  agentes  não  se  submetem  ao regime estatutário,  aplicável

apenas aos servidores das pessoas de direito público.

Dessa forma, verifica-se que, sob a ótica formal, a proposição está em sintonia com

as  normas  constitucionais  relativas  ao  instrumento  jurídico  para  a  disciplina  da

matéria  (lei  aprovada  por  esta  Casa)  e  à  iniciativa  para  a  instauração  do

procedimento legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.450/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão (voto contrário) – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem  nº  125/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  autoriza  o  Banco  de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG – a constituir subsidiária.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do  Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em análise autoriza o BDMG, empresa pública prevista na Lei nº

10.092, de 29/12/89, a constituir uma subsidiária com os objetivos especificados no
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art. 1º do projeto.

A subsidiária a ser constituída poderá ser integral ou não, ou seja, poderá ter um

único acionista, conforme definição do art. 251 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76,

Lei  das  Sociedades  Anônimas,  que,  no  caso  em  questão,  será  a  sociedade

instituidora, ou ter caráter societário mediante a admissão de novos acionistas, nos

termos do art. 253 da referida lei.

Nos termos do projeto, a subsidiária deverá observar as disposições e normas do

Sistema  Financeiro  Nacional  aplicáveis  e  terá  como  finalidade  apoiar  o

desenvolvimento  de  novos  empreendimentos,  em  cujas  atividades  se  incorporem

novas tecnologias; apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica,

tecnológica de gestão e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas de retorno

para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza

das  atividades;  realizar  operações  visando  ao  desenvolvimento  de  projetos  e

empreendimentos  de  empresas  privadas  com  importância  e  relevância  para  a

economia do Estado;  contribuir  para o fortalecimento do mercado de capitais,  por

intermédio de estruturação de operações de capitais e oferta de valores mobiliários

visando  à  democratização  da  propriedade  do  capital  das  empresas;  administrar

carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros e prestar assessoria técnica

para estruturação financeira de projetos de infraestrutura pública ou privada para o

Estado.

O BDMG é uma instituição existente desde o ano de 1962. Instituído pela Lei nº

2.607,  tinha,  inicialmente,  o  objetivo  de  prestar  assistência  financeira  e  oferecer

crédito aos que desejassem adquirir terras para atividades rurais. Em 1988, o Banco

foi transformado em autarquia estadual nos termos da Lei nº 9.678, que estabeleceu

o seu objetivo de proporcionar recursos aos programas e projetos de interesse do

desenvolvimento  econômico  e  social  do  Estado,  com  apoio  prioritário  ao  setor

privado. Com a edição da Lei nº 10.092, de 29/12/89, o BDMG foi transformado em

empresa pública,  em atendimento  ao  disposto no  art.  13 do  Ato das Disposições

Transitórias da Constituição do Estado, passando, dessa forma, a integrar o sistema

financeiro estadual.

Vê-se, assim, que, nos termos do ordenamento jurídico vigente, o BDMG possui
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natureza jurídica de empresa pública, podendo, nos termos do art. 37, inciso XX, da

Constituição da República, instituir, por meio de autorização legislativa, subsidiárias.

Conforme bem define o ilustre administrativista José dos Santos Carvalho Filho em

sua obra “Manual de Direito Administrativo”, “empresas subsidiárias são aquelas cujo

controle e gestão das atividades são atribuídos à empresa pública ou à sociedade de

economia mista diretamente criadas pelo Estado. Em outras palavras, o Estado cria e

controla  diretamente  determinada  sociedade  de  economia  mista  (que  podemos

chamar de primária) e esta, por sua vez, passa a gerir uma nova sociedade mista,

tendo também o domínio do capital votante. É esta segunda empresa que constitui a

sociedade subsidiária” ( Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006).

Nos termos do projeto, a subsidiária a ser criada terá como objetivo a prestação de

serviços econômicos. A esse propósito, vale destacar que o art. 173 da Constituição

Federal prevê que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será

permitida  quando  for  necessária  aos  imperativos  da  segurança  nacional  ou

representar  relevante  interesse  coletivo,  conforme  definido  em  lei.  Desde  já,

esclareça-se que a lei a que se refere esse artigo enquadra-se no campo do direito

econômico, nos termos do previsto no art. 24, I, da Constituição da República. Isso

significa que, sobre essa matéria, a União define normas gerais, e os Estados podem,

respeitada a legislação federal, legislar sobre a matéria. Não existindo norma geral da

União que restrinja a ação do Estado nesse campo, nada impede que este reconheça

o interesse público relevante que venha a justificar a criação da subsidiária do BDMG.

Destaque-se, por ser oportuno, que o Governador, na mensagem que encaminhou o

projeto  de  lei  em  análise,  destaca a  necessidade  de  criação  da  subsidiária  para

apoiar o BDMG na estruturação de novos instrumentos de fomento, permitindo ao

Banco atuação ágil, eficaz e indutora nos processos de desenvolvimento, fomento e

estímulo da economia. Ressalta, ainda, o Governador que o objetivo da subsidiária é

propiciar a atração de novos investimentos para o Estado e que tal proposta é fruto

de estudos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

No que concerne aos aspectos jurídicos, destacamos que, nos termos do inciso XX

do  art.  37  da  Constituição  Federal,  a  criação  de  subsidiárias  das  entidades  da

administração  indireta  depende  de  autorização  legislativa,  o  que  está  sendo
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observado no caso em questão.

Vale ainda destacar que o art. 14, § 1º, da Constituição do Estado prevê, de forma

expressa, que entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado,

como é o caso das subsidiárias, pertencem à sua administração indireta. Isso quer

dizer que tais entidades devem obedecer aos princípios que regem a administração

pública.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.451/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 967/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 967/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara de

utilidade pública a Associação Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza,  com

sede no Município de Borda da Mata, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 967/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Ecológica  Bordamatense  Amigos  da

Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Amigos da Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.689/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.689/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas da Região de

Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.689/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas da Região de

Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

da Região de Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.948/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.948/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Perdizense de Proteção dos Animais José Sabiá,

com sede no Município de Perdizes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.



466
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.948/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Perdizense de Proteção dos  Animais

José Sabiá, com sede no Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

dos Animais José Sabiá, com sede no Município de Perdizes.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.989/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.989/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal – APA –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.989/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal – APA –, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Animal – APA

–, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.996/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.996/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara



467
____________________________________________________________________________

de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis –

Asaf  –,  com sede no Município de Campo Belo,  foi  aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.996/2011

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais São Francisco de

Assis – Asaf –, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais

São Francisco de Assis – Asaf –, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questões de ordem -  Correspondência:  Mensagem nº 126/2011 (encaminhando o

Projeto  de  Lei  nº  2.556/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  10/2011,  do

Presidente  do  Tribunal  de  Contas -  Ofício nº  6/2011,  do  Governador  do Estado -

Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 2.557 a 2.570/2011 - Requerimentos nºs 1.699 a 1.704/2011 - Requerimento da

Comissão  de  Direitos  Humanos  -  Comunicações:  Comunicações  dos  Deputados

Doutor  Viana  e  Gustavo  Valadares  -  Questões  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Bruno

Siqueira -  Carlin Moura -  Carlos Henrique -  Célio Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor  Viana  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  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
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, gostaria de contar com a atenção

de V. Exa., que é membro da Mesa e preside esta reunião. Estamos com nossos

servidores ansiosos, já que estão tramitando e avançando nesta Casa vários projetos

que tratam de reajuste de várias categorias, caso dos projetos do Ministério Público e

do Judiciário,  que só falta  votar  em 2º turno.  Projetos  dos servidores da  área de

segurança já foram votados e aprovados, e esses servidores passaram a receber

10% a partir  de 1º  de outubro. Quero contar com o apoio de V. Exa. e do ilustre

Deputado Paulo Guedes junto ao Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente, porque

nossos  servidores,  os  servidores  do  Legislativo  aguardam  ansiosamente  que  o

projeto de resolução aporte em Plenário. Nossos servidores, que nos assistem em

Plenário,  nas  comissões,  na  Taquigrafia,  na  Assessoria  de  Imprensa,  na  Polícia

Legislativa,  enfim,  todos os  nossos servidores,  efetivos e de recrutamento  amplo,

aguardam  o  projeto  de  resolução.  Já  tive  uma  conversa  com  o  Deputado  Dinis

Pinheiro; V. Exa. também já cobrou, assim como outros parlamentares. Sabemos que

o Presidente deixou claro que precisávamos apenas de um momento de calmaria, de

tranquilidade, porque o projeto de resolução chegaria. É bom nos manifestarmos aqui

para deixar claro para o servidor que o Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente e

companheiro, decidiu que os servidores terão reajuste. O que estamos pedindo, até

para tranquilizá-los, é que esse projeto de resolução, que está sendo elaborado pelo

Secretário-Geral da Mesa, em comum acordo com nossos Consultores, bem como

com o Diretor-Geral, seja levado ao Presidente para, em nome de toda a Mesa, ser

encaminhado ao Plenário. Os servidores estão apreensivos, na expectativa, e com
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muita  razão  porque  votamos  projetos  de  todo  o  mundo,  projetos  de  todos  os

servidores que passaram por aqui – do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público

–, mas o projeto de nossos servidores ainda não chegou. Quero apenas contar com

V. Exa., com a preciosa atenção que sei que V. Exa. tem, porque é um Deputado

sério, que também se preocupa com isso. Com o Deputado Paulo Guedes, ilustre

companheiro que também compõe a Mesa desta Casa, na qualidade de Líder do PDT

e em nome dos meus liderados, dos Deputados do PDT, fazemos essa cobrança para

que nosso Presidente tenha um pouco mais de agilidade e o projeto de resolução

aporte  em  Plenário.  Aí,  sim,  nossos  servidores,  que  estão  na  expectativa  e  na

ansiedade,  se  tranquilizarão.  Efetivamente,  eles  têm  a  garantia  de  que  terão  os

reajustes, porque as cobranças são muitas. Se formos falar da disparidade entre o

Legislativo e outros Poderes no tocante a evolução salarial e percentuais de reajuste,

ficaremos  um  tempo maior  -  o  servidor  do  Legislativo  está  em  desvantagem em

relação a servidores do Ministério Público, do Judiciário e do Tribunal de Contas. Mas

não entraremos no campo dessa desvantagem, entraremos de forma objetiva, porque

eles aguardam ansiosamente. Por outro lado, Sr. Presidente, ainda nessa resolução

há  outras  mudanças.  Por  exemplo,  nós,  que  estamos  nas  comissões,  Deputado

Carlin Moura e demais colegas Deputados que aqui se encontram, sabemos que há

uma dificuldade enorme porque faltam Consultores. Vários projetos estão sem ser

relatados, porque eles estão sufocados. A questão do número de Consultores precisa

ser urgentemente solucionada. Uma simples comunicação interna da Comissão está

demorando.  Eu,  por  exemplo,  sou  relator  de  um projeto  de  autoria  do  Deputado

Durval Ângelo, que diz respeito à segurança pública, à proteção dos servidores, e

estou  com  dificuldade  porque  os  Consultores  estão  sobrecarregados  de projetos.

Esse projeto de resolução prevê uma alteração administrativa nos cargos existentes,

obviamente  endossada  pela  Mesa,  que  permitirá  à  direção  da  Casa  fazer  a

contratação, até mesmo aproveitando o concurso público que ainda é válido. Pessoas

competentes e gabaritadas foram aprovadas e aguardam ser chamadas. Portanto,

esse projeto de resolução, a meu ver, contém dois temas importantíssimos. Um deles

é  a  possibilidade  de  alteração  administrativa,  para  termos  mais  Consultores  nos

dando subsídios. Conheço a rotina das Comissões e participo efetivamente de três
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delas: Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa da Pessoa com Deficiência.

Presidente,  estamos  notando  no  dia  a  dia,  no  nosso  cotidiano,  que  há  uma

necessidade urgente de a nossa Mesa, obviamente liderada pelo nosso Presidente,

aportar esse projeto de resolução referente ao reajuste e à nomeação daqueles que

já passaram no concurso para o cargo de Consultor, porque os nossos Consultores

estão sobrecarregados. Portanto, quero contar com a atenção e o apoio do ilustre

Deputado  Paulo  Guedes,  bem como com o  apoio  de  V.  Exa.,  porque  sei  que  é

atencioso nesse aspecto, para que esse projeto nos chegue o mais breve possível. É

esse o  apelo  que faço  a  V.  Exa.  e  ao  Deputado Paulo  Guedes  para  que juntos

possamos levar essa questão ao nosso Presidente. Agradeço a V. Exa. a paciência e

a atenção para com este Deputado.

O Deputado Paulo Guedes – Sr. Presidente e Deputado Sargento Rodrigues, quero

dizer  que  também  estamos  atentos  a  isso.  Tenho  recebido  cobrança  de  vários

servidores  da  Casa  e,  como  membro  da  Mesa,  farei  coro  com  esse  chamado.

Conversaremos com o Presidente Dinis  Pinheiro e com os demais integrantes da

Mesa  para  que  possamos  solucionar  esse  problema  o  mais  rápido  possível.  Sr.

Presidente, venho a esta tribuna para trazer notícias da belíssima audiência pública

das Comissões de Assuntos Municipais e de Transporte que realizamos ontem, em

Manga. Lá, estiveram comigo meu caro amigo, Deputado Carlin Moura, e a Deputada

Liza Prado para discutirmos um problema gravíssimo, que é a travessia do Rio São

Francisco,  entre  os  Municípios  de  Manga  e  Matias  Cardoso.  Além  disso,  há

problemas de demora, falta de segurança nas balsas e desequilíbrio ambiental, pois

se joga muita  terra  no  rio  para  fazer  o porto,  acesso da balsa.  Há também uma

insatisfação muito grande da população com relação aos preços cobrados para fazer

a travessia do Rio São Francisco, de Matias Cardoso para Manga e de Montalvânia à

região  do  Projeto  Jaíba  e  à  Bahia.  Ali  há  um  entrocamento  rodoviário  muito

importante, com grande fluxo de veículos, e o preço cobrado lá é quase o dobro do

preço cobrado em outras  cidades  onde se  faz também a travessia  pelo  Rio  São

Francisco, como nas cidades de São Francisco e São Romão. Ontem, levamos até lá

as Comissões da Assembleia e contamos com a participação do Ministério Público,

da Juíza de Manga, Dra. Beatriz, do representante da hidrovia do São Francisco e
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das autoridades da região. Conseguimos fazer um acordo inédito, um TAC, durante a

audiência  pública.  Contamos  com  a  presença  do  Ministério  Público  e  das  duas

Comissões da Assembleia e conseguimos reduzir o preço das travessias. Um carro

pequeno,  por  exemplo,  que  pagava  R$14,00  para  atravessar,  passou  a  pagar

R$10,00. As motos, que pagavam R$5,00, passaram a pagar R$2,00. A ambulância,

que  pagava  R$20,00,  teve  esse  valor  reduzido  para  R$10,00.  Também  foram

reduzidos  os  valores  para  caminhão,  ônibus  e  carreta,  enfim,  foi  uma  vitória  da

população. Quero aqui ressaltar a luta do Vereador Leonardo Pinheiro, que iniciou

esse  movimento  na  Câmara  de  Manga  e  convidou  as  Comissões  de  Assuntos

Municipais e de Transporte para irem lá discutir esse problema. Tivemos uma vitória

importante diante de uma situação que se encontrava muito complicada, já que os

donos da balsa eram o Prefeito e o Presidente da Câmara da cidade. Isso estava

causando  muito  problema,  muita  discussão  e  muita  revolta  na  população.  Eles

mesmos decidiam o aumento. Os preços sofriam aumento todos os anos. Com essa

medida  tomada  ontem,  foi  assinado  um TAC,  pelo  qual,  durante  os  próximos  12

meses,  não  haverá  nenhum  aumento.  Além  de  não  haver  mais  aumento,  houve

redução  dos  preços,  o  que  representou  uma  vitória  da  sociedade  manguense.

Tivemos também oportunidade de anunciar investimentos importantes para a cidade,

como  a  rede  de  esgoto  que  chegará  a  Manga.  Conseguimos  essa  obra  de

R$10.000.000,00  junto  ao  governo  federal,  por  meio  da  Codevasf,  que  está

realizando convênio com a Copasa para realização dessa obra em Manga e em mais

18  cidades  da  região.  Anunciamos  também  recursos  para  construção  da  escola

técnica, que faz parte do programa Brasil Profissionalizado, que será construída pela

Unimontes, com recursos repassados pelo MEC. Serão investidos R$7.000.000,00.

Toda a sociedade está alegre com essas boas notícias e principalmente por saber

que haverá redução de preços para a travessia do Rio São Francisco. Serão gastos

menos recursos, e haverá mais agilidade, até porque, segundo o TAC, está sob a

responsabilidade das Prefeituras e das empresas que exploram o serviço a melhoria

no porto de Manga. Eram essas as informações. Muito obrigado.

Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 126/2011*

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar em

favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG -, no valor de

R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

O  crédito  suplementar  destina-se  a  cobrir  despesas  correntes  com  pessoal  e

encargos sociais, utilizando como fonte de recursos a anulação de recursos próprios

e o excesso de arrecadação também previstos para o corrente exercício.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.556/2011

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$6.450.000,00 ao Orçamento Fiscal

do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais),

para atender a despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

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

I – da anulação de Recursos Ordinários recebidos para a livre utilização, no valor de

R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);

II – do excesso de arrecadação, previstos para o corrente exercício, de Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil

reais);

III – do excesso de arrecadação, previstos para o corrente exercício, da receita de
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Contribuição  Patronal  para  o  FUNFIP,  no  valor  de  R$1.500.000,00  (um  milhão  e

quinhentos mil reais); e

IV – do excesso de arrecadação, previstos para o corrente exercício, da receita de

Contribuição do Servidor para o FUNFIP, no valor de R$750.000,00 (setecentos e

cinquenta mil reais).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 10/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando

relatório  relativo  às  atividades  dessa Corte  no  primeiro  trimestre  deste  ano.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO Nº 6/2011

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado no período de 8 a 21/10/2011,  em viagem oficial  à Índia e à

Suíça, com ônus para o erário, em missão de caráter econômico e institucional.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  n° 1.108/20 11,  em  atenção  a  pedido  de

diligência  da  Comissão  de  Meio  Ambiente.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.108/2011.)

Da Sra.  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,  Secretária  de  Educação,  indicando a  Sra.

Maria  Céres  Pimenta  Spinola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,  para

representá-la  na mesa de abertura do fórum técnico “Segurança nas escolas:  por

uma cultura de paz”.

Do Sr. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Diretor Executivo Corporativo da

Embratel, apresentando as metas de universalização do serviço de telefonia fixa para

2011 e a relação de localidades atendidas por esse serviço em 2010. (- À Comissão

de Transporte.)
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Do Sr. Carlos Henrique Albuquerque, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa

Social, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.587/2011, em atenção

a pedido  de diligência  da Comissão de Justiça.  (-  Anexe-se ao Projeto de  Lei  nº

1.587/2011.)

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 533/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador e

Coordenador  Estadual  de  Defesa  Civil,  apresentando  explicações  sobre  as

atribuições,  as  finalidades  e  o  funcionamento  da  Defesa  Civil  do  Estado.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, informando que

examinou e anulou o ato de sanção ao 3º-Sgt. PM Vanderlei Geraldo de Melo, em

decorrência  da  conclusão de sindicância  regular  de  referência.  (-  À Comissão de

Direitos Humanos.)

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, informando que

o Chefe de Estado-Maior dessa Corporação examinou e anulou o ato de sanção ao

Cb.  PM  Robert  Martins  de  Barros,  em  decorrência  da  conclusão  de  sindicância

regular reservada de referência.

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.850/2011,  em  atenção  a

pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.850/2011.)

Do Sr. Dermeval Silva Neto, Superintendente Federal no Estado do Ministério da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (substituto),  informando  a  liberação  de

recursos  financeiros  relativos  ao  convênio  que  menciona,  firmado  entre  esse

Ministério e o IMA. (- 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. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.199/2011 , do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Edson Zampar Jr., Juiz de Direito, acusando o recebimento do ofício que
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encaminhou as notas taquigráficas da reunião da Comissão de Meio Ambiente em

17/8/2011 e informando que as denúncias apresentadas nessa ocasião estão sob

investigação da autoridade policial competente. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.215/2011, da Comissã o de Política Agropecuária.

Da Sra. Etelvina Ferreira dos Santos, Presidenta da Câmara Municipal de Salinas,

solicitando aos parlamentares desta Casa que envidem esforços junto ao governo do

Estado com vistas à manutenção das Secretarias de Administração Fazendária de

Terceiro Nível. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Felipe Caram, Vice-Diretor-Geral do Iter, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 637/2011,  da Comissão de Política A gropecuária. (-  Anexe-se ao

Requerimento nº 637/2011.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Assessor de Relações Institucionais da Secretaria de

Educação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 421/2011,  do

Deputado Sávio Souza Cruz. (- Anexe-se ao Requerimento nº 421/2011.)

Do Sr. Fernando Borges Ramos, Chefe de Gabinete da Reitoria da Universidade

Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri,  encaminhando  nota  de  repúdio  à

agressão  sofrida  por  estudantes  dessa  Universidade  por  ocasião  da  entrega  da

Medalha JK.

Do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (4.605)  informando  a

liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução

de programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gustavo de Castro Magalhães, Secretário-Geral da Governadoria, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  815/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento nº 196/2011, do Deputado

Elismar Prado.

Do  Sr.  Ivan  Alves  Soares,  Diretor-Geral  do  Ipem-MG,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  66/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da
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Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 66/2011.)

Do Sr. Jairo Lellis Filho, Delegado-Geral de Polícia, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 275 /2011, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao

Requerimento nº 275/2011.)

Do Sr. João dos Reis Canela, Reitor da Unimontes, prestando informações relativas

ao Projeto de Lei nº 479/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 479/2011.)

Do  Sr.  José  Elcio  dos  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.117/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.117/2011.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.423/2011, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.157/2011,  da

Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.494/2011,  em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 1.494/2011.)

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 1.859/2011, da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 1.859/2011.)

Do Sr. Leandro Marinho, Presidente da Câmara Municipal de Extrema, solicitando

informações a respeito da III  Conferência Estadual  dos Direitos da Pessoa Idosa,

realizada pela Sedese.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (9), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 251, 402, 422, 450, 520, 1.094, 1.402,

1.476 e 1.639/2011, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (-

Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Mara  Lucia  Silva  Dourado,  3ª  Promotora  de  Justiça,  justificando  sua

ausência  à  audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  Araxá,  em
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atenção a convite dessa Comissão. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais (17), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 270/2011,

da  Deputada  Rosângela  Reis,  289/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,

294/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  334/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir,  386/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  529/2011,do Deputado Luiz  Carlos

Miranda, 584/2011, da Comissão de Direitos Humanos, 625/2011, do Deputado Délio

Malheiros,  658/2011,  da  Comissão de  Educação,  756/2011,  do  Deputado Ulysses

Gomes, 792/2011, da Comissão de Turismo, 947/2011, do Deputado Duílio de Castro,

1.006/2011, da Comissão de Transportes, 1.037/2011, do Deputado Marques Abreu,

1.134  e  1.181/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  1.199/2011,  do

Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado, encaminhando

a esta Casa cópia de medida cautelar protocolada pelo Plenário do Supremo Tribunal

Federal  na  Ação  de  Inconstitucionalidade  nº  4.533,  para  conhecimento  e

providências.

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (2),

prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.258  e  1.653/2011,  em

atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos

de Lei nºs 1.258 e 1.653/2011.)

Do Sr. Mauro Luciano Hauschild, Presidente do INSS (2), prestando informações

relativas aos requerimentos da Comissão do Trabalho encaminhados pelos Ofícios

nºs 2.288 e 2.308/2011/SGM.

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, solicitando a esta Casa que

envie informações sobre eventuais deliberações da reunião conjunta das Comissões

de Direitos Humanos e de Segurança Pública em 20/9/2011.

Do Sr. Otávio Fonseca de Oliveira, Vereador da Câmara Municipal de Carangola,

informando a impossibilidade de participar do Encontro Regional Mata, realizado no

Município  de  Muriaé  em  7/10/2011,  relativo  ao  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”.
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Do Sr. Roberto Messias Franco, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão de

Nova Lima, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Meio

Ambiente encaminhado pelo Ofício nº 2.281/2011/SGM.

Do Sr. Rogério Bernardes Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

pedindo a intercessão desta Casa junto ao governo do Estado para a valorização dos

profissionais de educação e para o encerramento da greve desses profissionais. (- À

Comissão de Educação.)

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de

Ubá, encaminhando documento em que essa Câmara manifesta apoio à realização

de alterações no Projeto de Lei nº 2.355/2011, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 2.355/2011.)

Do Sr. Rúbio Andrade, Diretor do Idene, prestando informações relativas ao Projeto

de Lei nº 827/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 827/2011.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.498/2011, das Comissões de

Segurança Pública e de Transporte.

Do Sr.  Tancredo Augusto Tolentino Neves, Presidente da Companhia Mineira de

Promoções,  prestando informações relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.150/2011,  em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 2.150/2011.)

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias agradecendo voto de congratulações formulado por

esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel.

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.795/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.795/2011.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.557/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Furadinho da Tapera,

com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Furadinho

da Tapera, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação Comunitária  de Furadinho da Tapera é uma entidade

com  personalidade  jurídica,  de  direito  privado,  de  caráter  beneficente,  sem  fins

lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 7/7/95.

Tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social através de projetos

e programas,  com atenção às necessidades dos  associados e da  comunidade,  a

defesa  do  cumprimento  da  lei,  a  implantação  de  novas  ideias  que  venham  a

beneficiar  a  comunidade,  a  saúde  da  família,  a  promoção  de  cursos

profissionalizantes com o intuito de promover ações voltadas para assistência social e

o desenvolvimento social  das comunidades com dignidade e respeito aos direitos

essenciais.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Em face dos relevantes serviços prestados pela Associação ao Município de São

Francisco, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.558/2011

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-235  que  liga  o  Município  de  São

Gotardo à Rodovia BR-354.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Domingos Sávio Rodrigues - Dominguinhos Vereador – o

trecho da Rodovia MG-235 que liga o Município de São Gotardo à Rodovia BR-354.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação: Domingos Sávio Rodrigues - Dominguinhos Vereador, como era mais

conhecido - sempre foi considerado íntegro e caridoso.

Filiado ao DEM, foi eleito três vezes, sempre com expressivas votações. Era muito

atuante e se preocupava em proteger e ajudar os mais carentes, que tinham por ele

afeto e gratidão.

Como bem  disseram  seus  colegas  Vereadores  de  São  Gotardo,  em  moção  de

pesar  encaminhada  à  família,  Dominguinhos  Vereador  "usava  a  sua  voz,  sua

influência  para  demonstrar  a  sua  opinião  e  defender  os  interesses  de  seus

representados; orgulhava-se de dizer: 'Eu faço', e realmente fazia, muitas vezes com

recursos próprios".

Faleceu em 15/8/2011, aos 51 anos, solteiro, e lhe sobrevivem seus pais Vandy

Rodrigues Alves e Maria Madalena Alves.

Submeteu-se,  há  alguns  anos,  a  um  transplante  de  rim,  mas  recentemente

apresentava  algumas  complicações  de  saúde,  com  a  perda  das  funções  renais.

Durante uma sessão de hemodiálise, sofreu duas paradas cardíacas e veio a falecer,

causando grande comoção em São Gotardo, que o velou no ginásio poliesportivo.

A denominação ora proposta tem por objetivo homenagear e perpetuar a memória

de  um  representante  do  povo  comprometido  com  a  ética  e  com  a  prestação de

serviços à comunidade.

Peço, pois, o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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



483
____________________________________________________________________________

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.559/2011

Declara de utilidade pública a Associação Melhor Idade - Viver com Prazer,  com

sede no Município de Catas Altas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Melhor Idade - Viver com

Prazer, com sede no Município de Catas Altas.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação: A Associação Melhor Idade – Viver com Prazer, com sede no Município

de Catas Altas, é uma entidade civil sem fins lucrativos fundada em 1º/10/2009 que

tem entre suas finalidades precípuas organizar e mobilizar pessoas da terceira idade

interessadas em viver com prazer e desejosas de criar espaços de convivência para

promoção  de  sua  autonomia,  integração  e  participação  efetiva  na  sociedade;

implementar  projetos  que  visam  garantir  ao  idoso  todas  as  oportunidades  e

facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; buscar,

junto  às  famílias,  à  comunidade  e  ao  poder  público,  proteção  do  idoso  contra

qualquer  tipo  de  negligência,  discriminação,  violência,  crueldade  ou  opressão  e

qualquer tipo de atentado aos seus direitos, por ação ou omissão. Os membros da

diretoria da entidade são reconhecidamente pessoas idôneas, não são remuneradas

pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a Associação vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por  sua importância,  contamos  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.560/2011

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade nº 0525, com sede no
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Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade nº

0525, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  entidade  tem  como  objetivo  e  finalidade  ser  uma  instituição

altruística,  iniciática,  filosófica,  progressista,  filantrópica  e  evolucionista;  praticar  a

beneficência do modo mais amplo possível, especialmente a assistência social aos

menos  favorecidos;  incentivar  a  instrução  e  a  cultura  em  todos  os  seus  níveis;

promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais.

Diante da importância das ações realizadas pela Loja Maçônica Luz e Caridade nº

0525, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que

pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.561/2011

Dá denominação à Rodovia LMG-748, que liga a sede do Município de Araguari à

sede do Município de Indianópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Antônio Netinho a Rodovia LMG-748, que liga a sede do

Município de Araguari à sede do Município de Indianópolis.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Antônio Lemos de Souza, conhecido pela alcunha de Antônio Netinho,

nasceu em 17/11/1905. Além do papel que cumpriu enquanto pai de família, esposo,

filho e amigo,  teve  grande êxito na vida social,  aspecto por  meio do qual  obteve
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grande projeção.

Ao se casar,  mudou para a Fazenda Santo Antônio,  localizada no Município de

Santana  do  Rio  das  Velhas,  hoje  Indianópolis,  onde  se  dedicou  à  agricultura  e

pecuária e mais tarde estabeleceu comércio de secos e molhados.

Seu reconhecimento como pessoa atuante se deu quando estabeleceu comércio de

compra e venda de produtos em Indianópolis e Araguari. Esse fato foi determinante

para seu ingresso no mundo político, para o que contou com o apoio de amigos e

parentes.

Quando Vereador, em Indianópolis, lutou contra o aumento abusivo de impostos,

recebendo o apoio de outros fazendeiros.  Contratou para demanda o Sr.  Osvaldo

Pieruccete, advogado que abraçou a causa com bastante empenho. Logrou dessa

forma, uma nova demarcação da região, separando assim a área em questão, que foi

desmembrada de Indianópolis e incorporada ao território de Araguari.

Gratificado com a nova demarcação, retorna a Araguari em 1949 e lá residiu até

seus últimos dias. Em 1950 abre um comércio de secos e molhados denominado

Armazém do Netinho, cujo funcionamento se estendeu até o ano de 1967.

Tempos mais tarde, após conseguir sua aposentadoria e pensando no crescimento

dessa  cidade,  não  hesitou  em  vender  180  alqueires  de  terra  para  um  grupo  de

paranaenses, numa prova de confiança, marca de sua personalidade.

Sua  trajetória  entre  os  vivos  durou  até  1º/10/76.  Deixou  nove filhos,  aos  quais

transmitiu valores e princípios como confiança e honradez.

Diante dessas considerações, dar seu nome à Rodovia LMG-748 é uma forma de

homenagear  essa pessoa de reputação ilibada que prestou  relevantes serviços  à

região, razão pela qual conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 731/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.562/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.366/2010)

Autoriza o Poder Executivo  a doar  à Associação de Proteção e Assistência aos
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Condenados - Apac -, do Município de Barroso, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac -, do Município de Barroso o imóvel com área de

764m² (setecentos e sessenta e quatro metros quadrados), situado na Rua Osório

Meireles, Centro, Município de Barroso, e registrado sob o nº 3.832, a fls. 53 do Livro

nº 3-c, em 14/4/70, no Cartório de Registro de Imóveis de Dores do Campo.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção de espaço físico para oficinas e instalação de equipamentos que serão

utilizados no trabalho mantido com os presos da cadeia pública de Barroso.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A Apac  do  Município  de  Barroso  trabalha  com  a  recuperação  dos

condenados do sistema prisional oferecendo-lhes apoio espiritual e oportunidade de

formação e qualificação profissional, de forma a facilitar o seu ingresso no mercado

de trabalho.

Para que esse trabalho seja realizado de forma a atender esses objetivos, faz-se

necessária a doação desse terreno para a construção de um espaço físico adequado

à instalação de oficinas de trabalho, área de convivência e atendimento médico e

odontológico aos presos da cadeia pública do Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.563/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa
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Usipa, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Adalclever Lopes

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.564/2011

Dispõe sobre o oferecimento de “couvert” por restaurantes, lanchonetes, bares e

congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os restaurantes, lanchonetes, bares e con gêneres que adotam o sistema

de  “couvert”  disponibilizarão  ao  consumidor  a  descrição  clara  do  preço  e  da

composição do serviço.

Paragrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  “couvert”  o  serviço

caracterizado pelo fornecimento de aperitivos, assim definidos pelo estabelecimento,

servidos antes da refeição propriamente dita.

Art. 2° - Fica vedado aos estabelecimentos descrito s no art. 1° o fornecimento do

serviço  de  “couvert”  ao  consumidor  sem  solicitação  prévia,  salvo  se  oferecido

gratuitamente.

Parágrafo único - O serviço prestado em desconformidade com previsto no “caput”

deste artigo não gerará obrigação de pagamento.

Art.  3° -  A infração das disposições  desta  lei  acar retará  ao  infrator  as  sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990 (Código de

Defesa do Consumidor), aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art.  4° -  Ulterior  disposição  regulamentadora  desta  lei  definirá  o  detalhamento

técnico de sua execução.

Art.  5° -  As  despesas decorrentes da execução desta  lei  correrão por  conta de

dotação orçamentárias próprias ou suplementadas.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no prazo de sesse nta dias contados a partir da data

de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Carlos Henrique

Justificação:  Verifica-se,  por  parte  de  restaurantes,  lanchonetes,  bares  e

congêneres, prática abusiva que consiste na cobrança do “couvert”, palavra francesa,

oriunda do italiano “coperto”,  que quer  dizer,  literalmente,  “cobertura”.  É o que os

estabelecimentos comerciais supramencionados cobram para garantir a reposição do

que consideram importante oferecer aos clientes antes do prato principal (pãezinhos,

patês, geléias, etc.).

Entretanto, a prática é considerada abusiva, já que o preço do “couvert” geralmente

não  está  embutido  nos  preços  dos  cardápios  disponibilizados.  A proposição  ora

apresentada nada mais faz do que exigir que os restaurantes adotem uma cobrança

justa e um comportamento honesto e cordial na relação com os clientes. Em suma, o

garçom precisa perguntar ao cliente se ele deseja o “couvert” antes de colocá-lo na

mesa;  os  preços  e  a  descrição  do  “couvert”  precisam  constar  no  cardápio,  e  a

cobrança será individual: só paga quem consumir, e não, todos que estão na mesa,

como  é  hoje.  É  dever  do  Estado  impor  limites.  Os  consumidores  devem  ser

protegidos dos abusos da atividade econômica em todos os sentidos.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.325/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.565/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Rompendo  em  Fé,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Rompendo em Fé, com

sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação:  Trata-se  de  entidade  que  tem  por  objetivo  promover  ações  de

assistência às crianças, adolescentes, famílias carentes e viúvas e de distribuição
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gratuita  de  alimentos,  medicamentos,  vestuário  e  material  escolar,  entre  outros.

Poderá  ainda,  disponibilizar  orientação  psicológica,  jurídica  e  social  e  cursos

educacionais,  buscando  o  bem-estar  social  com  projetos  direcionados  para  a

dignidade da pessoa humana em diversos âmbitos.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.566/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola Bom de Escola,

com sede no Município de Divisa Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola

Bom de Escola, com sede no Município de Divisa Nova.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Esportiva Bom de Bola Bom de

Escola  consiste  em  promover  o  amadurecimento  da  identidade  do  adolescente,

acompanhar o desempenho escolar promovendo a melhoria da frequência, disciplina

e rendimento escolar adotando critérios de acompanhamento e avaliação. Além disso,

visa  a  ensinar  a  importância  do  esporte  para  o  convívio  social  e  para  a  saúde,

desenvolver  os  fundamentos  e  táticas  dos  esportes,  ensinar  a  parte  teórica  e  as

regras dos diversos esportes,  integrar os  jovens com a formação de equipes e a

realização  de  amistosos,  para  instigar  a  personalidade  competitiva  dos  jovens,  e

trabalhar com o emocional, ensinando-os a assimilar as vitórias e as derrotas.

Além  disso,  a  entidade  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.567/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Maria Rezende –

Ambamar -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Maria Rezende – Ambamar -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Maria Rezende – Ambamar -,

entidade beneficente sem fins lucrativos, fundada em 21/3/99, tem como objetivo a

defesa  e  garantia  dos  direitos  dos  associados  e  seus  dependentes,  o

desenvolvimento  de  ações  sociais,  esportivas  e  culturais,  a  proteção  à  saúde

materna, à infância e ao idoso, o combate à fome e à pobreza, a integração de seus

beneficiados no mercado de trabalho, a reabilitação de pessoas com deficiência física

e a proteção do meio ambiente.

A Associação atua na representação dos moradores do referido bairro, em juízo ou

fora deste, na defesa de seus direitos individuais e coletivos. Os serviços prestados

por ela são gratuitos, permanentes e sem nenhuma discriminação.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela entidade, contamos

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.568/2011

Declara de utilidade pública a União de Congados e Moçambiques de Monte Alegre

de Minas – Ucommam -, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União de Congados e Moçambiques

de Monte Alegre de Minas - Ucommam -, com sede no Município de Monte Alegre de
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Minas.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação:  A União  de Congados e  Moçambiques de Monte  Alegre  de  Minas,

entidade sem fins lucrativos, fundada em 1º/2/2007, foi declarada de utilidade pública

municipal 28/2/2008, pela Lei nº 2.321. A referida associação tem como objetivo a

união  de  todos  os  movimentos  populares  de  organização  de  congados  e

moçambiques de Monte Alegre de Minas, difundindo a cultura, a arte e o apoio às

ações  solidárias  das  associações  não  religiosas  e  não  partidárias,  dedicadas  a

serviços  comunitários  de  caráter  não  comercial.  A  União  de  Congados  e

Moçambiques de Monte Alegre de Minas - Ucommam -, tem ainda como finalidade a

defesa de seus interesses, o desenvolvimento e a consolidação da atividade cultural

e  artística  em  condições  de  participação  democrática  e  popular  no  processo

assistencial, danças, atividades de tradição africanas e eventos culturais, visando a

elevação educacional e cultural de todos os associados.

Representar junto às organizações populares, do setor de cultura, atuando junto

aos  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário;  criar,  implantar  e  administrar  um

sistema  integrado  entre  todas  as  organizações  de  congado  e  moçambique  do

Município de Monte Alegre de Minas e região, buscando sempre o aperfeiçoamento

qualitativo da produção artística e cultural, é outro de seus objetivos.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela União de Congados

e Moçambiques de Monte alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares

à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.569/2011

Declara de utilidade pública o Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais, com sede

no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



492
____________________________________________________________________________

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Artístico e Cultural de Minas

Gerais, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação: A entidade que se pretende declarar de utilidade pública atende todos

os requisitos da Lei  nº  15.430, de 2005. Constam como finalidades estatutárias a

promoção  de  congraçamento  da  comunidade  através  da  prática  de  atividades

culturais  e  esportivas,  a  realização  de  estudos  e  pesquisas,  a  divulgação  das

manifestações culturais da região, o cadastro da atividade artesanal e o incentivo do

artesanato, entre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.570/2011

Isenta  os  Municípios,  nos  termos  que  menciona,  de  licença,  fiscalização  e

pagamento da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio

das Rodovias - TFDR.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  É isento de licença, fiscalização e pagamento da Taxa de Licenciamento

para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR - o Município que

assumir a responsabilidade pela manutenção e fiscalização de trecho de via urbana

que  sirva  como  leito  de  rodovia  estadual,  originalmente  sob  a  jurisdição  do

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 2º - São requisitos para a concessão da isenção de que trata esta lei:

I - manifestação do Município, conforme a Lei nº 13.723, de 20 de outubro de 2000;

II - celebração de Termo de Cessão de Uso com o DER-MG.

Art. 3º - O termo inicial da isenção será o da data de lavratura do Termo de Cessão

de Uso, o qual fará menção a esta lei e do qual a manifestação do Município será
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parte integrante.

Art. 4º - A isenção concedida por esta lei incide estritamente sobre os trechos de

vias urbanas que sirvam como leito de rodovia estadual.

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

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Os Municípios mineiros que possuem vias urbanas que servem como

leitos de rodovias estaduais, ao utilizarem a faixa de domínio estipulada pelo Decreto

nº  43.932,  de 2004,  ainda que para  a prestação de serviços públicos de  caráter

essencial,  como a implantação de sistema de água e esgoto ou de rede elétrica,

estão obrigados a requerer  licença ao DER-MG, bem como a submeter-se a sua

fiscalização e  a  pagar,  pelo  uso da faixa,  a  Taxa de Licenciamento  para  Uso ou

Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR.

Por  isso,  diversos  Municípios  têm  manifestado  o  interesse  de  assumir  a

manutenção  de  tais  trechos  urbanos,  ao  exercer  a  faculdade  prevista  na  Lei  nº

13.723, de 2000, objetivando aliviar a elevada carga tributária à qual são submetidos,

uma vez que o valor da TFDR é calculada de acordo com a área utilizada. Como

visto, no caso dos Municípios tal ocupação ocorre de forma bastante abrangente.

Além  disso,  os  Municípios  pretendem  eliminar  o  desperdício  de  tempo  com  a

burocracia que envolve a confecção de projetos, o processamento e a análise, pelo

DER-MG,  dos requerimentos de  licença para  a  ocupação das faixas  de  domínio,

justificada,  na  maioria  das  vezes,  pela  própria  prestação  dos  serviços  públicos

municipais.

Assim, buscam a celebração de um Termo de Cessão de Uso, junto ao referido

órgão, para a efetivação da pretendida assunção da responsabilidade pelo trecho de

determinada estrada, na crença de que, automaticamente, serão isentos de licença,

fiscalização e pagamento da TFDR. Mas é frustrante a constatação de que, por si só,

a  assinatura  do  referido  termo  não  gera  tal  direito.  Logo,  ficará  concentrado  no

Município todo o ônus oriundo dos deveres assumidos.

Destarte,  em  respeito  ao  argumento  referente  ao  ferimento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - caso haja a concessão de alguma isenção, mormente a de
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caráter tributário, é necessária a devida autorização legislativa -, este projeto de lei

permite  seja  isento,  não  só  do  pagamento  da  TFDR,  mas  também  de  licença  e

fiscalização, todo Município que assumir a responsabilidade por trecho de via urbana

que sirva como leito de rodovia estadual, originalmente sob a jurisdição do DER-MG.

Tal medida visa, enfim, corrigir manifesta injustiça, de modo a impedir que ocorra,

novamente, a avessa situação na qual um Município, ao buscar uma gestão mais

consciente  dos  seus  recursos  públicos,  certo  de  que  é  mais  vantajoso  gerir  um

pequeno trecho de rodovia do que pagar enormes quantias referentes à TFDR, resta

com ainda mais obrigações. Se antes devia submeter-se à licença, à fiscalização e ao

pagamento da TFDR, não pode agora, além de tudo isso, construir, manter, reparar e

fiscalizar o trânsito local.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação deste meu projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº  1.699/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de

providências para que seja criada brigada de combate a incêndios na Serra do Rola-

Moça. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.700/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação de Amigas da Santa Casa, de Campo Belo, pela

conquista  da  primeira  colocação  no  Prêmio  Assis  Chateaubriand,  do  VIII  Fórum

Regional de Responsabilidade Social, na categoria Ouro. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.701/2011, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Entre Folhas pelos 200 anos desse Município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.702/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Cidade, do Município de Arcos,  por  ter  sido

agraciada  com  o  prêmio  Mérito  Empresarial  de  Arcos  2011,  concedido  pela

Associação Comercial e Empresarial do Município. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº  1.703/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  pedido  de

informações sobre os nomes completos e demais dados de todas as pessoas citadas

em depoimentos formais  como envolvidas em crimes de tortura e assassinato  de

presos políticos no Estado durante o regime militar instaurado em 1964.

Nº  1.704/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  e  ao  Ima pedido  de  informações  sobre

eventuais empecilhos à imediata aplicação da Lei nº 19.583, de 2011.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado à Presidência

desta Casa pedido de providências para averiguar denúncias feitas durante o debate

público e as audiências públicas dessa Comissão em 26 e 27/9/2011, segundo as

quais teria havido pressões internas contra professores e teriam sido feitas fotos de

manifestantes, em desrespeito ao direito  à imagem, bem como para identificar  os

possíveis  responsáveis  e  tomar  as  medidas  cabíveis.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Doutor Viana e

Gustavo Valadares.

Questões de Ordem

O Deputado Bosco – Rapidamente, Presidente interino, Deputado Inácio Franco,

gostaria de, na condição de Presidente da Comissão de Educação e em nome de

todos  os  membros  da  comissão,  assim  como no do  Presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública, agradecer à Mesa o apoio e o respaldo, assim como a todo corpo

técnico  da  Assembleia,  para  realização  do  fórum  “Segurança  nas  escolas”.

Encerramos o fórum final na semana passada, nos dias 4, 5 e 6, nesta Assembleia

Legislativa, após seis fóruns regionais realizados em diferentes regiões do Estado. O

final do fórum nesta Casa foi extremamente positivo e contou com a participação de

inúmeras  instituições  e  Municípios.  O  fórum  culminou  com  a  aprovação  de  30

propostas a serem implementadas em ações que poderão dotar nossas escolas de

maior segurança por uma cultura de paz. Semana que vem, teremos a oportunidade

de trazer mais detalhes e dar conhecimento ao Plenário e a todo o povo de Minas
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Gerais das 30 propostas que foram aprovadas nesse fórum. Sr. Presidente, eu não

poderia deixar de fazer aqui  esse agradecimento, em meu nome e em nome dos

Deputados  Carlin  Moura,  Paulo  Lamac,  Neilando  Pimenta,  João  Leite,  este

representando  a  Comissão  de  Segurança  Pública,  que  realizou  esse  fórum  em

parceria  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  com  alcance

extraordinário  e  importante.  Sr.  Presidente,  para  encerrar,  gostaria  de  fazer  uma

referência  ao  dia  de  amanhã,  12  de  outubro,  dia  de  Nossa  Senhora  Aparecida,

padroeira do Brasil, desejando que todos os brasileiros possam fazer uma reflexão

sobre esse momento tão importante e sagrado. Estaremos em Campos Altos, onde

há hoje o segundo maior santuário de Nossa Senhora Aparecida,  participando de

uma romaria de toda a região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.  Aproveito a

oportunidade para transmitir um abraço a todos os fiéis e devotos da nossa Santa e

padroeira  do  Brasil,  Nossa  Senhora  Aparecida.  Ao  mesmo  tempo  quero  desejar

felicidades às nossas crianças, razão do nosso futuro. Às crianças de Minas e do

Brasil, nossos parabéns pelo Dia das Crianças. Sr. Presidente, já verificando que não

há quórum suficiente para o prosseguimento da reunião, regimentalmente quero pedir

o seu encerramento de plano.

O Deputado Carlin Moura – 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 Carlin Moura) – (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  –  Responderam  à  chamada  15  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para a  ordinária  de  quinta-feira,  dia  13,  às  14  horas,  com a  seguinte

ordem  do  dia:  (-  A ordem  do dia  anunciada  foi  a  publicada  na  edição  anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 266/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  alterar  a  Lei  nº  9.583,  de  6/6/88,  que  institui  a  Medalha  do  Mérito

Ambiental do Estado de Minas Gerais, que passa a denominar-se Medalha do Mérito

Ambiental Sérgio Mário Regina.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 190, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa a alterar a lei que cria a Medalha do Mérito Ambiental do

Estado de Minas Gerais, acrescentando a essa condecoração honorífica o nome de

Sérgio  Mário  Regina  e  elevando  de  10  para  15  o  número  de  pessoas  físicas  e

jurídicas a serem com ela agraciadas anualmente. Busca-se homenagear, assim, o

nome de ilustre servidor público, engenheiro agrônomo, cuja atuação, reconhecida

nacionalmente, aliou ao intenso trabalho com culturas agrícolas a conservação dos

recursos naturais, principalmente da água. Uma outra alteração proposta no projeto

em foco diz respeito à substituição da expressão “Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia  e  Meio  Ambiente“  por  “Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável”.

É justa, certamente, a homenagem pretendida. A medalha, como já se faz tradição,

é  concedida  a  pessoas  ou  entidades  que  se  tenham  destacado  por  relevantes

serviços prestados nas atividades de melhoria do meio ambiente, de proteção dos

recursos hídricos e de conservação da natureza.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça requereu que a

proposição  fosse  baixada  em  diligência  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e  ao  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Política

Ambiental – Copam – para que se manifestassem sobre as alterações pretendidas.

Em  resposta  ao  ofício  da  Assembleia  Legislativa,  o  titular  dessa  Secretaria,  que

também responde legalmente pela Presidência do Copam, manifestou-se favorável

ao  projeto,  dada  a  relevância  do  reconhecimento  e  da  homenagem  àqueles  que
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desempenham importante trabalho em relação ao meio ambiente, área na qual teve

destaque inegável o Sr. Mário Sérgio Regina, ao lado de outras personalidades de

grande renome.

Posteriormente, a matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição

de Justiça. Faz-se necessário, porém, adequar a redação do art. 2º da proposição, o

qual dispõe que a medalha será concedida pelo Governador do Estado no dia 5 de

junho – Dia Mundial do Meio Ambiente – mediante proposta do Plenário do Copam e

da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.

Entendemos que, a exemplo do que dispõe a lei  original,  somente ao Plenário do

Copam compete propor os nomes das pessoas a serem agraciadas, uma vez que

esse órgão colegiado, com natureza normativa e deliberativa, além de ter em sua

composição  as  principais  instituições  públicas  e  privadas  com  atuação  na  área

ambiental, é também presidido pelo titular da Secretaria de Estado mencionada.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, abaixo redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art.  2º  -  As  concessões  serão  feitas  pelo  Governador  do  Estado,  mediante

proposta do Plenário  do Conselho  Estadual  de Política Ambiental  –  Copam –,  da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.”.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Célio  Moreira,  Presidente  e relator  – Luzia  Ferreira – Gustavo Corrêa  – Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.699/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e Amigos para a

Preservação do Meio Ambiente do Médio Rio Paraopeba na Região de Fortuna de

Minas e Adjacências – Appap – , com sede no Município de Fortuna de Minas.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.699/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais e Amigos para a Preservação do Meio Ambiente do Médio Rio

Paraopeba na Região de Fortuna de Minas e Adjacências – Appap – , com sede no

Município de Fortuna de Minas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem por escopo trabalhar pela defesa, preservação e recuperação

do meio ambiente e dos bens e valores culturais, objetivando a melhoria da qualidade

de vida dos moradores da comunidade.

A instituição promove e incentiva a preservação do patrimônio natural, paisagístico

e cultural da região; edita revistas, jornais e outros meios de comunicação voltados

para  assuntos  relacionados  ao  meio  ambiente,  ao  turismo  ecologicamente

sustentável  e  à  cultura;  realiza  pesquisas  sobre  conservação,  uso  e  manejo

sustentável  dos  recursos  naturais,  inclusive  a  fauna  e  a  flora;  divulga  o  uso  de

tecnologias  alternativas  de  baixo  custo  ambiental  e  social;  fomenta  atividades

culturais  e  educacionais,  estimulando  a  união  e  a  solidariedade  entre  seus

associados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  entidade,  consideramos

oportuna a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.699/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.836/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
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1.836/2011 tem por objetivo instituir o Dia do Profissional da Segurança Pública no

Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, 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 exame pretende instituir data comemorativa para homenagear os

profissionais da segurança pública do Estado, recaindo, anualmente, no dia 24 de

junho. Nesse dia, no ano de 1997, ocorreu um fato trágico, marcante para a história

de todos os profissionais da área de segurança pública, durante o movimento dos

praças da Polícia Militar de Minas Gerais que reivindicava melhorias na carreira para

os cargos de baixa patente da corporação.

Em síntese, pode-se dizer que o movimento reivindicatório de 1997 teve como eixo

central o pleito dos praças por tratamento isonômico em relação ao dispensado pelo

governo do Estado aos oficiais da corporação. O movimento cresceu continuamente

ao longo do mês de junho daquele ano, e, no dia 24, durante uma manifestação em

plena Praça da Liberdade, centro administrativo do Estado, o Cb. Valério dos Santos

de Oliveira, de 36 anos, foi atingido por um tiro na cabeça. Socorrido no Hospital de

Pronto  Socorro  João XXIII,  em estado gravíssimo,  o policial  militar  não resistiu  e

faleceu no dia 29/6/97.

Pode-se dizer que o dia 24 de junho ganhou contornos de dia histórico, pois marcou

a época, causando grande comoção na sociedade brasileira. O fato foi tão importante

que inspirou novos movimentos policiais por todo o País e, por consequência, forçou

a  realização  das  primeiras  reformas  que  as  organizações  policiais  brasileiras

sofreram desde a emergência do Estado Democrático de Direito, em 1988.

É  justa  a  homenagem  ao  Cb.  Valério  dos  Santos  de  Oliveira,  mártir  daquele

movimento histórico, e absolutamente adequado que, na data em que ele foi alvejado

por um tiro, em plena Praça da Liberdade, seja comemorado, anualmente, o Dia do

Profissional da Segurança Pública no Estado.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.836/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.347/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental –

Arpa –, com sede no Município de Belo Oriente.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.347/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Regional de Proteção Ambiental – Arpa –, com sede no Município de Belo Oriente.

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

promover a defesa dos bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio

ambiente e ao patrimônio ambiental, ecológico e cultural.

A instituição denuncia e combate a poluição e a degradação ambiental;  fomenta

estudos  e  atividades  para  a  defesa  e  conservação  do  meio  ambiente,  o

desenvolvimento sustentável e o monitoramento de técnicas e instrumentos para a

preservação da flora e da fauna; desenvolve programas de capacitação nas áreas

educacional  e  socioambiental  com  o  objetivo  de  formar  agentes  multiplicadores;

incentiva  a  conscientização  da  comunidade  para  o  fortalecimento  da  política

ambiental.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação,  consideramos

oportuna a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.347/2011 em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 28/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

28/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 265/2007, “dispõe sobre

a obrigatoriedade de apresentação de garantia real, por parte de empreendimentos

econômicos, nas hipóteses de risco iminente ao meio ambiente e à população e dá

outras providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  VIII,  do

Regimento Interno.

À proposição em epígrafe foi anexado o Projeto de Lei nº 343/2011, de autoria do

Deputado Fred Costa, que pretende alterar a Lei  nº 7.772,  de 8/9/80,  que dispõe

sobre a proteção, a conservação e a melhoria do ambiente.

Fundamentação

Temos que, em síntese, a proposição sob análise, em sua forma original, determina

que o licenciamento de empreendimentos considerados potencialmente nocivos ao

meio  ambiente  e  à  população  dependerá  de  comprovação,  por  parte  do

empreendedor,  de sua idoneidade econômico-financeira para arcar com os custos

decorrentes da obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como

aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais causados à população

e  ao  patrimônio  público.  A  comprovação  financeira  poderia  ser  substituída  por

instrumentos de garantia, tais como garantia real, carta de fiança bancária ou seguro

de responsabilidade civil.

O projeto determina, também, a obrigação de realização de vistorias regulares pelo

poder público em empreendimentos potencialmente nocivos ao meio ambiente, em

intervalos  não  superiores  a  um  ano,  com  emissão  de  laudo  técnico  sobre  a
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implantação e o desenvolvimento das ações ambientais, a cargo do empreendedor,

bem como sobre a segurança das instalações do respectivo empreendimento.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição,

em  seu  formato  original,  impõe  ônus  significativo  ao  empreendedor,  ferindo  os

princípios da razoabilidade e da eficiência,  próprios da administração pública,  e o

princípio  da  livre  iniciativa,  aplicável  à  iniciativa  privada.  Dessa  forma,  propôs  o

Substitutivo nº 1, que autoriza o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –

a solicitar, quando entender indispensável, a comprovação da capacidade econômica

e financeira do empreendedor para arcar com custos potenciais de recuperação de

áreas  degradadas,  de  danos  pessoais  e  materiais  causados  à  população  e  ao

patrimônio  público  nos  licenciamentos  ambientais  de  empreendimentos  que

representem risco real de danos significativos ao meio ambiente ou à saúde pública,

nos termos de regulamento.

Conforme já foi dito, o Projeto de Lei nº 343/2011, que propõe alterações na Lei nº

7.772, de 1980, foi anexado a esta proposição.

A primeira alteração pretendida pelo Projeto de Lei nº 343/2011 amplia o conceito

de poluição ambiental de forma a considerar como poluição qualquer alteração das

qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente que causem prejuízo à

segurança  pública.  Esse  reconhecimento  legal  faria  com  que  os  impactos  na

segurança pública fossem considerados nos relatórios de impacto ambiental a serem

analisados  pelo  Copam  quando  do  licenciamento  ambiental  de  determinados

empreendimentos,  tais  como  unidade  prisional,  unidade  policial,  unidade  de

reabilitação de infratores ou centros de internação voltados para adolescentes em

conflito com a lei.

A segunda alteração busca incluir na lei dispositivo que autorize o Copam a exigir,

quando entender necessária, a comprovação da capacidade econômico-financeira do

empreendedor  para  arcar  com  custos  potenciais  de  recuperação  de  áreas

degradadas  e  de  eventuais  indenizações.  Cabe  ressaltar  que  essa  alteração

pretendida  vai  ao  encontro  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça no Projeto de Lei nº 28/2011, ora sob análise.

Temos ainda que ao Projeto de Lei nº 343/2011 foi anexado o Projeto de Lei nº
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1.357/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  igualmente  propõe

alteração  na  Lei  nº  7.772,  de  1980,  de  forma  a  incluir  no  conceito  de  poluição

ambiental qualquer alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio

ambiente que criem condições adversas à segurança pública.

De acordo com a Deliberação Normativa nº 74, de 2004, do Copam, que estabelece

critérios para a classificação de empreendimentos e atividades modificadoras do meio

ambiente  passíveis  de  licenciamento  ambiental,  estabelecimentos  prisionais  que

ocupem  área  superior  a  10ha  são  passíveis  de  autorização  ambiental  de

funcionamento ou de licenciamento ambiental, a depender do seu porte.

Ocorre  que  o  licenciamento  ambiental  se  destina  a  licenciar  a  localização,  a

instalação  e  a  operação  de  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer

forma,  possam  causar  degradação  ambiental  (art.  1º  da  Resolução  do  Conselho

Nacional  de  Meio  Ambiente  – Conama –  nº  237,  de  2007).  Assim,  vemos que  a

análise  feita  no  âmbito  do  processo de  licenciamento  ambiental  está  vinculada  à

utilização  de  recursos  ambientais  por  atividades  potencialmente  poluidoras  ou  à

degradação ambiental que possa vir a ser ocasionada pela atividade.

Cabe  ressaltar  que  a  legislação  ambiental  se  preocupa  com  o  efeito  dos

empreendimentos licenciáveis na segurança da população, nos termos da Resolução

nº 1, de 1986, do Conama, ainda em vigor. No entanto, a alteração na segurança

tratada no âmbito do licenciamento ambiental decorre exclusivamente de possíveis

impactos  ambientais,  assim  consideradas  quaisquer  alterações  das  propriedades

físicas,  químicas  e  biológicas do meio  ambiente  causadas  por  qualquer  forma de

matéria ou energia resultante das atividades humanas.

Entendemos também que a instalação de um empreendimento ou atividade,  em

especial unidades prisionais ou centros de internação para adolescentes em conflito

com a lei, deve ser precedida de vasto estudo de impacto sobre a segurança pública,

garantida ainda a ampla participação das comunidades afetadas no processo.

Assim,  vemos  que  a  análise  de  impacto  relacionado  com  a  segurança  pública

escapa  da  competência  dos  órgãos  ambientais  responsáveis  pelo  licenciamento

ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
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Passando à análise do mérito da proposição em tela, temos que em 3/5/2011 foi

aprovado,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

requerimento  solicitando que o  projeto  sob análise  fosse baixado em diligência  à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – e

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –, a fim de que esses

órgãos se manifestassem sobre a proposição.

A Sede, por meio da Subsecretaria da Casa Civil,  entendeu “não ser oportuna a

edição  do  Projeto  de  Lei  28/2011,  em  razão  da  possibilidade  do  aludido  projeto

desestimular o investimento no Estado” e solicitou a manifestação da Semad.

A Semad, por sua vez, afirmou que o processo de licenciamento ambiental leva em

consideração os riscos de acidentes ambientais, de forma a evitá-los ou mitigá-los.

No entanto, a Secretaria admite que eventos danosos podem ocorrer e que os órgãos

ambientais do Estado possuem legitimidade para a propositura das ações cabíveis

com vistas à reparação do dano e à indenização de terceiros eventualmente afetados.

Por fim, a Semad demonstrou apoio ao substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Temos  que  o  processo  de  licenciamento  ambiental,  nos  termos  da  já  citada

Resolução  nº  237,  de  2007,  do  Conama,  estabelece  as  condições,  restrições  e

medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para

localizar,  instalar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou que possam vir a

causar  degradação  ambiental.  Assim,  no  processo  de  licenciamento  podem  ser

exigidas do empreendedor medidas condicionantes para a a localização, instalação e

operação  do  empreendimento,  bem  como medidas  de  controle  ambiental  para  o

exercício de sua atividade.

Ocorre que o exercício  da atividade fora dos padrões estabelecidos pelo órgão

ambiental, ou, até mesmo, a operação dentro das condições estabelecidas no âmbito

do licenciamento podem resultar na degradação da área ou em danos pessoais e

materiais à população ou ao patrimônio público. Nesses casos, é responsabilidade

objetiva do poluidor a reparação dos danos, conforme determinado pelo art. 14 da Lei

Federal nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente:



506
____________________________________________________________________________

“Art. 14 – (...)

§ 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério

Público  da  União  e  dos  Estados  terá  legitimidade  para  propor  ação  de

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Ocorre que, por vezes, o empreendedor não recupera as áreas degradadas ou não

honra o compromisso de indenizar os danos por ele causados e, quando acionado

judicialmente, não são encontrados bens que bastem para o cumprimento de suas

obrigações com o meio ambiente, com a sociedade e com o poder público.

Nessa  perspectiva,  a  iniciativa  de  se  instituir  a  comprovação  da  capacidade

econômica  e  financeira  do  empreendedor  para  arcar  com  eventuais  custos  de

recuperação e de indenização quando do licenciamento ambiental é valiosa e vai ao

encontro do anseio de preservação do meio ambiente para as presentes e futuras

gerações previsto no art. 225 da Constituição da República. Isso porque a medida

proposta se prestaria a atestar que o empreendedor dispõe de recursos financeiros

suficientes para arcar com os mencionados custos.

Por  outro  lado,  entendemos  desarrazoada  a  exigência  dessa  comprovação  a

qualquer empreendimento, uma vez que, em alguns casos, essa medida pode ser

desnecessária, o que apenas traria empecilhos para o empreendedor, sem ganhos

efetivos para o meio ambiente e para o bem-estar da população.

Dessa forma, comungamos da solução apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça,  por  meio do Substitutivo nº  1,  de atribuir  competência  discricionária ao

Copam  para,  no  caso  concreto,  avaliar  a  necessidade  da  comprovação  da

capacidade econômica e financeira por parte do empreendedor para arcar com os

custos  potenciais  de  recuperação  de  áreas  degradadas  e  com  eventuais

indenizações de danos pessoais e materiais causados à população.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 28/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.



507
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator – Luzia Ferreira – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 95/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, o projeto de lei em tela

institui a exigência de certidão negativa de débito socioambiental nos processos que

menciona e dá outras providências.

Foi  anexado  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  669/2011,  por  determinação  do

Presidente da Assembleia, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem o projeto agora a esta Comissão para que seja emitido parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  VIII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise prevê a obrigatoriedade da apresentação de três atestados de

nada-consta,  a  serem  emitidos  pelo  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –

Copam  –,  pela  Procuradoria  de  Justiça  do  Estado  e  pelo  Conselho  Estadual  de

Assistência Social – Ceas – quando do pedido de renovação da Licença de Operação

– LO – de empreendimentos localizados no Estado de Minas Gerais. Esse conjunto

de  atestados  teria  por  objetivo  assegurar  o  cumprimento  das  condicionantes

ambientais impostas ao empreendimento, na fase de operação.

Além de determinar a apresentação dos atestados, a proposição em tela conceitua

débito socioambiental como: a existência de multas ambientais não quitadas; o não

cumprimento  de  obrigações  pactuadas  nos  termos  de  ajustamento  de  conduta

firmado com o Ministério Público; e o descumprimento de condicionantes do processo

de  licenciamento  ambiental,  especialmente  as  relativas  a  deslocamento  de

população, decorrente de impacto ambiental.

O  texto  proposto  veda,  ainda,  às  empresas  infratoras  o  acesso  a  crédito  ou

financiamento público estadual, a permissão de uso ou concessão do poder público
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estadual e a participação em licitações públicas de qualquer natureza.

A fundamentação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça demonstra que

as  condições  para  a  renovação  da  licença  de  operação  em  Minas  Gerais  se

encontram  disciplinadas  em atos  normativos  infralegais,  produzidos  com  base  na

legislação ordinária, em especial o art. 5º, IX, da Lei nº 7.772, de 1980, que dispõe

sobre a proteção, conservação e melhoria do ambiente. No entanto, o relator entende

que a matéria, por sua importância e relevância, poderia ser tratada em lei ordinária.

Nessa  perspectiva,  a  Comissão  apresenta  o  Substitutivo  nº  1,  o  qual  segue  as

determinações  federais  e  incorpora  as  determinações  infralegais  referentes  ao

processo de revalidação das licenças ambientais.

Em  6/7/2011  foi  aprovado,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  requerimento de autoria  deste relator,  solicitando que o projeto fosse

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – Semad – para que esse órgão se manifestasse sobre a proposição

original, bem como sobre o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

A Semad respondeu prontamente ao requerimento e considerou que o Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, “desvirtua a ideia contida

na proposição original, introduz matéria de natureza claramente infralegal, tal como o

prazo de licenças ambientais, além de apresentar pontos de redação dúbia, citando-

se como exemplo o artigo 2º, que deixa dúvida quanto à possibilidade de revalidações

sucessivas do empreendimento ou atividade”.

Com relação à proposição original, a Secretaria afirmou também que ela carece de

alguns aperfeiçoamentos, em especial quanto às “exigências contidas nos incisos II e

III do artigo 1º da proposta”. Trata-se da exigência de dois atestados de nada-consta

para  a  renovação  de  LO.  Ao  primeiro  deles,  a  ser  emitido  pela  Procuradoria  de

Justiça do Estado de Minas Gerais, caberia demonstrar a ausência de condenação

em processo por crime de poluição ou degradação ambiental. Entende a Semad que,

não “obstante o relevo da função exercida pelo Ministério Público”, seria descabida a

exigência de um nada-consta de sua autoria no curso de revalidação de uma licença

de  operação.  A Semad  ressaltou,  ainda,  que  o  trâmite  regular  do  processo  de

regularização ambiental possibilita a manifestação do Ministério Público.
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Um segundo atestado de nada-consta, a ser emitido pelo Ceas, teria o condão de

demonstrar  a  resolução  das  questões  atinentes  ao  deslocamento  de  pessoas

atingidas pelos empreendimentos, em especial a desapropriação e o reassentamento.

Nessa  perspectiva,  a  Semad  infere  que  já  existe  previsão  legal  que  visa  à

“conciliação  dos  procedimentos  de  regularização  e  aqueles  de  competência  do

Conselho”.

A Semad faz consideração, ainda, acerca do art. 3º, que prevê a não renovação da

licença  caso  as  exigências  socioambientais  previstas  no  procedimento  de

regularização não tenham sido cumpridas. A Secretaria julga que essa determinação

vai “de encontro à própria ideia do PL”, uma vez que a impossibilidade de revalidação

da licença faz com que as medidas previstas e acertadas no curso do procedimento

de regularização ambiental (condicionantes ou Termos de Ajustamento de Conduta –

TAC) fiquem prejudicadas.

Por fim, o órgão sugere seja avaliada a pertinência de se estender às Autorizações

Ambientais de Funcionamento – AAFs – a previsão contida na proposta sob análise e

sejam consideradas as disposições do art. 12 da Resolução Semad nº 412, de 2005,

que discrimina os  débitos  a serem considerados quando da emissão da Certidão

Negativa de Débito de Natureza Ambiental.

Diante disso, vemos que o projeto sob análise tem como objetivo maior assegurar o

cumprimento  de  condicionantes  e  penalidades  eventualmente  impostas  ao

empreendimento  no  curso  de  sua operação.  Busca-se,  assim,  o  cumprimento  da

legislação ambiental e o atendimento das metas de controles e qualidade ambiental,

coibindo  ações  prejudiciais  ao  ar,  ao  solo,  às  águas  e  à  saúde  pública.  Nessa

perspectiva, julgamos meritória a proposição, que persegue, em última instância, o

desenvolvimento sustentável do Estado.

Podemos notar, ainda, que algumas normas estaduais em vigor já contribuem para

alcançar  esses  objetivos.  Além  disso,  a  normatização  e  o  processamento  do

licenciamento ambiental, na forma como é realizado hoje, com a emissão de licenças

sequenciais,  inclui  todos os  elementos  de  prova que se pretende produzir  com a

exigência dos atestados mencionados na proposição sob análise.

Nessa perspectiva, a Deliberação Normativa Copam nº 17, de 1996, que dispõe
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sobre  prazo  de  validade  de  licenças  ambientais,  sua  revalidação  e  dá  outras

providências, estabelece que a renovação das licenças de instalação e de operação

estão condicionadas  à  apresentação  da certidão negativa  de  débito  financeiro  de

natureza ambiental.

Por sua vez, a Resolução Semad nº 412, de 2005, em seu art. 12, especifica quais

débitos  devem  ser  considerados  quando  da  emissão  da  referida  certidão,  agora

denominada Certidão Negativa de Débito de Natureza Ambiental. São eles:

“1 – débito decorrente de aplicação de pena pecuniária resultante de processo de

Auto de Infração;

2  –  débito  decorrente  de  aplicação  de  cláusula  penal  inerente  a  Termo  de

Compromisso de Ajustamento de Conduta ou documento similar, desde que assinado

com órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente;

3 – débito decorrente de valores devidos a título de indenização prévia de custo de

análise  de  requerimento  de  licença  ambiental  ou  de  custo  administrativo  de

processamento do requerimento de AAF;

4 – débito decorrente da aplicação do art. 13 de Deliberação Normativa COPAM nº

74, de 9 de setembro de 2004;

5 – débito decorrente de taxa de Autorização para Exploração Florestal – APEF;

6 – débito decorrente de aplicação de multa pela não inscrição no Cadastro Técnico

Estadual  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos

Ambientais, instituído pela Lei Estadual 14.940, de 29.12.2003;

7 – débito decorrente de valores devidos a título de Taxa de Controle e Fiscalização

Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG, instituída pela Lei Estadual 14.940,

de 29.12.2003.”.

Como vimos, a legislação infralegal prevê mecanismo de controle para a renovação

da licença de operação que implica considerar a ausência de débitos de natureza

ambiental do empreendimento.

Diante disso, acreditamos que o escopo do projeto já se encontra atendido pela

legislação  ambiental,  não  havendo  necessidade  da  produção  de  nova  legislação

sobre o tema.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 95/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de  natureza

continuada.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

com as Emendas nºs 1 e 2, 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

A proposição em tela determina que, em caso de falha total ou parcial na prestação

de serviço por provedores de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e

empresas similares, fica vedada a inclusão, em qualquer instrumento de cobrança, de

valores correspondentes ao período compreendido entre o registro, pelo usuário, da

solicitação  de  regularização  e  o  restabelecimento  da  prestação  do  serviço  pela

empresa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbice  à  iniciativa

legislativa. Essa Comissão evidenciou que o descumprimento do disposto no projeto

sujeitará a empresa a pagamento em dobro ao usuário, exceto em caso de falha de

responsabilidade  exclusiva  do  usuário  ou  de  uso  inadequado  dos  equipamentos.

Além  disso,  o  período da indisponibilidade  do  serviço  deverá  ser  registrado  pela

empresa  prestadora  no  documento  de  cobrança.  Para  aprimorar  o  projeto,  a

Comissão apresentou a Emenda nº 1, que acrescenta os termos “sem prejuízo das

sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor” no parágrafo único do art. 1º,

que  prevê  sanção  de  pagamento  em  dobro  para  a  empresa  que  descumprir  o

disposto no projeto; e a Emenda nº 2, que suprime o parágrafo único do art. 2º, uma
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vez que a responsabilidade pelo ônus da prova já está prevista no art. 6º, VIII, do

Código de Defesa do Consumidor – CDC.

No que tange ao mérito do projeto, há que ressaltar que ele busca coibir conduta

infracional por parte de provedores de acesso à internet, operadoras de televisão a

cabo e empresas similares. O objetivo é extirpar práticas perniciosas que conduzem a

um  enriquecimento  ilícito,  uma  vez  que  os  serviços  não  foram  efetivamente

prestados.

O projeto atende ao disposto no inciso VI do art. 4º do CDC, que trata da política

nacional das relações de consumo, e se funda na coibição e repressão eficientes de

abusos  praticados  no  mercado  de  consumo  que  resultam  em  prejuízo  direto  ao

consumidor.  Em  última  análise,  a  proposição  atende  a  um  anseio  previsto  na

Constituição Federal, especificamente em seu art. 170, que busca a almejada ordem

econômica.  Verifica-se, então,  que os próprios dispositivos constitucionais buscam

evitar qualquer forma de manobra ou ação que vise ao aumento arbitrário dos lucros,

a exemplo da cobrança por serviços não prestados.

Em  atendimento  às  diretrizes  da  política  nacional  de  relações  de  consumo,  o

Estado deve desenvolver atividades no campo da ação efetiva do mercado. Cabe a

ele  regular  o  mercado,  impedindo a  ocorrência de  distorções,  além de zelar  pela

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços oferecidos

ao  público  consumidor.  Trata-se  da  ação  governamental  a  fim  de  proteger

efetivamente o consumidor, elo mais fraco da cadeia econômica.

No que tange à análise de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a matéria

já foi considerada legítima pela Comissão de Constituição e Justiça, em que pesem

as divergências em relação a ela, cabendo a esta Comissão tão somente a análise de

mérito.

Desta  forma,  o  projeto,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  suplementa  a  proteção

emanada do CDC. Esta Comissão entende, além disso, que as medidas sugeridas

pela proposição em tela são carregadas de relevante significado social, razão pela

qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.912/2011 no 1º
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turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.966/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “determina  a

regulamentação da publicidade de alimentos destinados às pessoas portadoras de

diabetes no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A  proposta  em  tela  pretende  obrigar  os  fabricantes  de  produtos  dietéticos

comercializados no Estado a incluírem nos rótulos informações sobre a composição

qualitativa e quantitativa dos produtos, os nomes químicos genéricos e a quantidade

dos componentes básicos, as taxas e os teores de componentes de produtos para

dietas de restrição e a quantidade de calorias por unidade de peso ou volume do

produto.

A matéria tratada na proposição enquadra-se na temática de produção e consumo,

a qual se encontra inserida no art. 24, V, da Constituição Federal de 1988, sendo,

portanto, de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados. Assim,

incumbe à União editar as normas gerais e aos Estados membros suplementá-las, de

acordo com o seu interesse regional. Por outro lado, na medida em que o projeto de

lei não restringe o seu âmbito de abrangência apenas aos produtos fabricados no

Estado  de  Minas  Gerais,  a  proposição  acaba  também  por  tratar  da  temática  de

comércio interestadual e até mesmo internacional.
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Como se sabe, grande parte dos produtos comercializados nessa área é fabricada

em outros Estados brasileiros ou em países estrangeiros; dessa forma, a proposição

inevitavelmente traz condicionantes para que eles possam ser comercializados no

território de Minas Gerais.

Destacamos que as temáticas comércio interestadual e internacional encontram-se

inseridas  no  art.  22,  inciso  VIII,  da  Constituição  Federal  de  1988,  sendo  a  sua

regulamentação matéria de competência privativa da União. Portanto, a proposição

em  análise  é  inconstitucional  por  contrariar  o  dispositivo  citado,  ao  invadir

competência privativa da União.

Corroborando  os  argumentos  acima  apresentados,  o  Supremo Tribunal  Federal

assim já se posicionou sobre o tema:

Ementa  -  Obrigatoriedade  de  informações,  nas  embalagens  de  produtos

alimentícios, comercializados no Estado do Rio de Janeiro (Lei fluminense nº 1.939,

de 1991, art. 2, itens II, III e IV). Cautelar deferida, em face da urgência da medida e

da  relevância  da  fundamentação  jurídica  do  pedido  (arts.  24,  V,  e  22,  VIII,  da

Constituição Federal).  (ADI 750 MCRJ -  Rio de Janeiro, medida cautelar na ação

direta  de  inconstitucionalidade  relator:  Min.  Octavio  Gallotti;  Tribunal  Pleno;

Publicação DJ 11-09-1992.

No mesmo sentido temos o acórdão proferido na ADI nº 910/RJ – Rio de Janeiro,

publicada no DJ de 20/8/2003.

Esclarecemos também que a União, exercendo sua competência legislativa prevista

no art. 22, VIII, e 24, V, da Constituição Federal, editou a Lei Federal nº 9.782, de

26/1/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS - e cria a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

O referido ato normativo dispõe, em seu art. 2º, inciso III, que compete à União, no

âmbito do SNVS, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de

interesse para a saúde da população. Determina ainda, no seu art. 7º, que compete à

Anvisa proceder à implementação e à execução do disposto no mencionado inciso.

Consoante o art. 2º do Decreto nº 3.029, de 16/4/1999 (Regulamento da Anvisa), a

agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população por meio do

controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e  serviços
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submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em vigor,

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e os serviços que envolvam risco à

saúde pública.

No  uso  de  sua  competência,  a  Anvisa  editou  a  Resolução  RDC  nº  360,  de

23/12/2003,  que  aprova  Regulamento  Técnico  sobre  Rotulagem  Nutricional  de

Alimentos Embalados, tornando-a obrigatória. O art. 2º dispõe que, no rótulo desses

alimentos, deve ser informado o seu valor energético e devem ser especificados os

nutrientes  neles  presentes,  como carboidratos,  proteínas,  etc.  O consumidor  já  é,

portanto, informado sobre as propriedades nutricionais dos alimentos rotulados.

O estabelecimento de regras de tal natureza só poderia ser feito por meio de uma

norma nacional, para evitar distorções na distribuição de produtos em todo o território

nacional. Assim vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Ressaltamos a decisão proferida nesse sentido pela excelsa Corte no julgamento

da ADI 910/RJ – Rio de Janeiro, em 20/8/2003:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de

legislação federal. Atuação residual do Estado membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência

para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do

Governador do Estado.

1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.  Existência  de  normas

federais em vigor que fixam os dados e informações que devem constar dos rótulos

de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional. Impossibilidade de

atuação residual do Estado membro. Afronta ao artigo 24, V, da Constituição Federal.

Precedentes.

2. Delegação de competência. Inobservância do artigo 84, IV, da Carta Federal. Por

simetria ao modelo federal, compete apenas ao Chefe do Poder Executivo estadual a

expedição de decretos e regulamentos que garantam a fiel execução das leis.

3.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada  procedente  para  declarar  a

inconstitucionalidade da Lei 2.089, de 12 de fevereiro de 1993, do Estado do Rio de

Janeiro”.
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Por fim, cumpre ressaltar  que os órgãos aos quais a proposição foi baixada em

diligência não se manifestaram.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.966/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  André Quintão – Bruno Siqueira  – Luiz

Henrique – Rômulo Viegas – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.390/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

108/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar

operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social – BNDES – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –,

até  o  limite  de  R$  250.000.000,00  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações

estabelecidas no I Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais PDI – I.

A operação em questão tem por escopo financiar atividades e projetos do Estado,

em especial  as  ações definidas  na  Lei  nº  19.417,  de 2011,  que atualiza  o  Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado PMDI: educação e juventude, infraestrutura

aeroportuária e mobilidade urbana e segurança.

Além disso, autoriza o Poder Executivo a oferecer, como garantia para a realização

da operação, as cotas das receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157 e
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159, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição da República.

O  projeto  dispõe,  ademais,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, dos juros e dos demais encargos pertinentes.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos aspectos jurídico-

constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, faz-se necessária por força do disposto

no  art.  32,  §  1º,  I,  da  mencionada  norma  e  nos  arts.  61,  IV,  e  90,  XVIII,  da

Constituição mineira. De acordo com o referido art. 61, IV, compete à Assembleia

Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito depende não só de autorização legislativa,

como também do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República,

que  veda  a  realização  de  operações  de  crédito  que  excedam  o  montante  das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais  com  finalidade  precisa,  aprovados  pelo  Poder  Legislativo  por  maioria

absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas  nas  Resoluções  nº  40,  de

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que
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fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal – no caso, nas já mencionadas resoluções.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157,

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  trata-se  de  matéria  da

competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.390/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator – Luiz Henrique – Bruno Siqueira -  André

Quintão – Rosângela Reis – Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.416/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga os

estabelecimentos  bancários  dotados  de  porta  com  detector  de  metais  a

disponibilizarem guarda-volumes gratuitamente a seus clientes”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
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de de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe obriga os estabelecimentos bancários dotados de porta

com  detector  de  metais  a  disponibilizarem  guarda-volumes  gratuitamente  a  seus

clientes.

Segundo  dispõe  o  art.  2º  da  Lei  nº  12.971,  de1998,  sem  prejuízo  de  outros

equipamentos, cada unidade de atendimento das instituições de que trata o art. 1º

dessa lei deverá dispor, entre outros dispositivos, de porta eletrônica de segurança,

giratória e individualizada, em todos os acessos destinados ao público, provida de

detector de metais (inciso I, alínea “a”) e guarda-volume para utilização pelo usuário,

sem ônus, durante sua permanência nas dependências da instituição (inciso IV).

Conforme se vê, a medida pretendida pela proposição já está contemplada no plano

normativo  vigente,  fato  que  evidencia  sua  antijuridicidade.  A  característica  da

novidade,  que deve estar  presente em toda lei  em sentido material,  impõe que a

medida legislativa tenha o propósito de alterar o mundo jurídico, fato que não ocorre

no projeto em análise.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.416/2011.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – André Quintão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/10/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Doutor  Viana  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Heliomar  de

Freitas, Vereador da Câmara Municipal de Córrego Danta, ocorrido em 9/10/2011, em

Três Marias. (- Ciente. Oficie-se.)



520
____________________________________________________________________________

Do Deputado Gustavo Valadares em que notifica sua ausência do País no período

de 11 a 23/10/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 13/10/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Arlen Santiago - Célio Moreira - Delvito Alves - Duarte Bechir - Fred Costa

-  Gustavo Corrêa -  João Vítor  Xavier -  Leonardo Moreira -  Luiz Carlos Miranda -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e João Leite e da Deputada Maria Tereza

Lara

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição

de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Maria Ceres Pimenta Spínola

Castro - Palavras do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino - Palavras do Vereador Heleno -

Palavras do Deputado Bosco - Palavras da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira - Palavras

da  aluna  Brenda  Melissa  dos  Santos  Vieira  -  2º  Painel:  Composição  da  Mesa  -

Registro de presença - Palavras da  Sra. Miriam Abramovay - Palavras do Sr. Luiz
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Carlos  Castello  Branco  Rena  -  Palavras  da  Sra.  Marli  Medeiros  -  Palavras  da

Promotora de Justiça Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick - Palavras do Promotor

de  Justiça  Joaquim  José Miranda Júnior  -  Palavras  do  Deputado  Carlin  Moura  -

Homenagem póstuma - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  André Quintão -  Antônio Júlio  -  Bosco -  Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - João Leite - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob

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

a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Atas

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  fórum  técnico

“Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”, que tem por objetivo levantar os

problemas  enfrentados  por  alunos  e  profissionais  da  educação  decorrentes  da

violência  dentro  e  fora  do  ambiente  escolar;  discutir  propostas  de  integração  de

órgãos e políticas públicas relacionadas à questão da violência no ambiente escolar;

buscar, com as entidades representativas da sociedade civil e dos setores público e

privado  da  região,  subsídios  para  a  formulação  de  políticas  públicas  visando  à

prevenção e ao combate à violência no ambiente escolar.

1º Painel: Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel o Exmo.

Sr.  Vereador  Heleno,  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  as  Exmas.  Sras.

Promotora  de  Justiça  Maria Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  Coordenadora  da
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Promotoria  Estadual  de  Defesa  da  Educação  -  Proeduc  -,  representando  o

Procurador-Geral  de  Justiça,  Alceu José  Torres  Marques;  e  Maria  Ceres  Pimenta

Spínola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,  representando  a  Secretária  de

Educação, Ana Lúcia Almeida Gazzola;  os Exmos.  Srs.  Genilson Ribeiro Zeferino,

Secretário Adjunto de Defesa Social, representando o Secretário de Defesa Social,

Deputado  Lafayette  de  Andrada;  e  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de

Educação desta Casa; e as Exmas. Sras. Defensora Pública Roberta de Mesquita

Ribeiro,  representando  a  Defensora  Pública-Geral,  Andrea  Abritta  Garzon  Tonet;

Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-UTE/MG, representando os

professores;  e  Brenda  Melissa  dos  Santos  Vieira,  aluna  da  Escola  Estadual

Presidente Tancredo Neves, representando os estudantes.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Sr. José Augusto de Oliveira

Penna Naves, Assessor Especial do Presidente do Tribunal de Contas.

Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Neste momento, ouviremos o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O Sr. Presidente - O fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”

contou com seis encontros regionais, realizados nos Municípios de Juiz de Fora, no

dia 21 de junho; Janaúba, em 11 de agosto; Varginha, em 18 de agosto; Contagem,

em 22 de agosto; Araxá, em 25 de agosto; e Teófilo Otôni, em 1º de setembro.

Coordenados pelos Presidentes das Comissões de Segurança Pública, Deputado

João Leite, e de Educação, Deputado Bosco, e com a presença, além do Presidente

da Assembleia Legislativa, de outros 12 Deputados, os encontros regionais contaram

com mais de 2.200 participantes, que ouviram as exposições, discutiram e votaram

propostas voltadas para a superação da violência no ambiente escolar.

Equipes  de  aproximadamente  20  servidores  da  Assembleia  viajaram  mais  de

4.000km ao todo para preparar cada encontro regional.

As propostas recebidas nesses encontros regionais foram sistematizadas e servirão

de subsídio para as discussões dos grupos de trabalho durante este fórum técnico.

Exibição de Vídeo
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O Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  à  um  vídeo  institucional  com  imagens  e

depoimentos dos encontros regionais realizados.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da

Assembleia.

Palavras do Sr. Presidente

Bom dia. Não sei se é tão dia assim, pois cheguei um pouco tarde. Bom dia seria na

hora em que vocês aqui chegaram. Peço desculpas, Deputado João Leite, Deputado

Bosco, senhoras e senhores, queridos educadores. Como fui jogar bola, agora, todos

os  dias,  às  6h30min,  tenho  de  me  submeter  a  fisioterapia,  e  é  necessário  ter

disciplina.  Mas  é  uma alegria  muito  grande  recepcioná-los  aqui.  Esta  Casa é  de

vocês.

Sou filho de uma professora que há anos e anos se dedica ao setor educacional.

Fico feliz,  Deputado Bosco, Deputado João Leite,  queridos educadores,  quando a

Casa tem a oportunidade de abarcar esses verdadeiros obreiros do bem, cuja missão

extraordinária é servir, fazer o bem, educar e instruir a nossa juventude. Relembro,

com saudade, as minhas caminhadas ao lado da minha mãe, em Ibirité ou no Instituto

de Educação, em que o respeito imperava, num ambiente de civilidade e cordialidade.

É uma missão, um desafio que envolve todos os senhores, as senhoras e, sobretudo,

o parlamento.

Digo e afirmo que sou um empregado temporário da população, como todos os

demais  Deputados  e  Deputadas  que  aqui  se  encontram.  E,  sendo  empregado

temporário,  essa tarefa tem de ser exercida incansavelmente,  com galhardia, com

dinamismo, com vontade,  com valentia,  com honestidade. É isso que procuramos

fazer.  Logicamente  todos  temos  fragilidades  e  virtudes,  mas,  acima  de  tudo,

precisamos ter, permanentemente, humildade para reconhecer nossos erros e buscar,

de forma determinada, avanços e vitórias que se traduzam numa melhor qualidade de

vida para o povo. Aliás, é isso que tenho feito de forma simples, porém com muito

dinamismo, e o que esta Casa também tem feito.  Vocês são testemunhas de que

temos envidado um esforço imensurável para que este parlamento cada vez mais se

aproxime da nossa sociedade. Isso faz parte do nosso direcionamento estratégico,
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aliás, é algo inédito no meio dos parlamentos do nosso país. Ontem, por exemplo,

tivemos a oportunidade de inaugurar o novo portal da Assembleia, o mais moderno de

todas  as  Assembleias  do  País.  Esta  é  a  Assembleia  de  Minas:  compromisso

inarredável com a transparência, com a correção, com o trabalho e com os interesses

maiores da nossa querida Minas.

Desejo a vocês um bom dia. Fico muito feliz e encantado com o comprometimento,

desprendimento e essa vontade entregue pelos senhores e senhoras, que em todos

os momentos tiveram a oportunidade de abraçar esse tema, esse drama - poderia

dizer assim - que nos assusta, assola e incomoda; que me incomoda, que incomoda

todos nós, a senhora e os nossos filhos; um problema que só pode ser enfrentado

desta forma, com a inteligência, o suor e o saber de cada um do Executivo Estadual,

Municipal  e  Federal,  do  parlamento;  do  professor,  do  cantineiro,  do  mais  simples

servidor  da escola,  da  nossa comunidade e  dos pais.  Aliás,  os  pais  têm o papel

fundamental de transmitir uma boa formação aos seus filhos, isto é, de lhes mostrar o

valor  do esforço empreendido e da gratificação futura, oriunda do posicionamento

exemplar.

Logicamente seria maravilhoso para o Parlamento de Minas debater tantos outros

temas, mas não podemos, em hipótese alguma, fechar os olhos a essa realidade.

Ontem estive  em Pouso Alegre -  vejo aqui  os  Deputados André  Quintão  e  Maria

Tereza Lara - e participei de um seminário que aprofundou as discussões inerentes à

erradicação da miséria. É uma responsabilidade - da mesma forma intransferível - de

cada pai, de cada ser humano, de cada cidadão e de cada mineiro. Na oportunidade,

observei a participação patriótica dos mineiros na cidade de Pouso Alegre e região,

que  ocupam  um  patamar  mais  elevado,  isto  é,  um  nível  de  progresso  e

desenvolvimento  ainda  mais  esmerado.  Lá  se  encontravam  muitas  pessoas

preocupadas  com o  seu semelhante,  o  seu próximo,  e  isso nos  confortou  e  nos

deixou  felizes.  É  o  que  nos  dá  ânimo,  Deputado  João  Leite,  para  continuarmos

exercendo a vida pública.

Quero parabenizá-los. O Parlamento de Minas está visitando diversos locais e já fez

muitos encontros no Estado, com o objetivo de edificar um ambiente de paz, que é o

que há de mais sagrado numa escola. Desejamos que esse ambiente seja sagrado,



526
____________________________________________________________________________

abençoado,  civilizado,  cordial,  de  edificação  dos  mais  nobres  valores  que  devem

permear a vida de cada ser humano. Esse é meu sonho, o sonho de cada um de nós.

Certamente,  o parlamento tem um papel fundamental nessa transformação, nesse

alcance de políticas públicas - de fato, isso é eficaz e vigoroso para nós. Assim, o

nosso parlamento abraça esse cenário desejado por todos nós. Quero dizer-lhes que

esta Casa é de vocês. É uma alegria recepcioná-los. O mineiro tem esse traço de

sabedoria, de união, de solidariedade. Por isso, tenho certeza e acredito muito na

força do parlamento.

E acredito muito nos nossos educadores, nos mineiros, no povo generoso da nossa

querida Minas. Dessa forma, independentemente da nossa cor partidária, haveremos

de, com muita responsabilidade, aprofundar as discussões e idealizar esse ambiente,

essa escola de paz, de respeito, que cria aquilo que é mais sagrado na democracia: o

cidadão. Falo que o cargo mais importante da democracia é o de cidadão, que tem

uma amplitude indelével. Temos a obrigação de criar e formar cidadãos. Esse é o

compromisso  do  Parlamento  de  Minas  e,  sem  dúvida,  de  todos  os  que  aqui  se

encontram.

Quero,  de  forma  muito  encantadora,  reverenciar  todos  os  Deputados  que

abraçaram essa causa corajosamente, com empenho, com disposição, com energia.

Quero ainda abraçar cada um de vocês. Todos têm orgulho de ser mineiros, de aqui

morarem. Nosso povo se preocupa permanentemente com o bem-estar do próximo,

do seu semelhante.

Desejo a todos belas discussões, sugestões preciosas, para que possamos ofertar

aos  mineiros  e  às  gerações  vindouras  um  ambiente  de  paz,  de  respeito  e  de

cordialidade.  Que  possamos,  de  fato,  constituir,  criar  e  valorizar  o  que  mais

perseguimos,  o  cidadão  de  bem,  o  cidadão  digno.  Mãos  à  obra!  Os  cidadãos

aguardam o trabalho de cada um de nós. Parabéns e que Deus dê paz e sabedoria a

todos que aqui se encontram!

Peço ao Deputado João Leite que assuma, por gentileza, a Presidência da reunião.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  João  Leite)  -  Agradeço  muito  ao  Deputado  Dinis

Pinheiro, nosso Presidente,  que tem trabalhado nesta Assembleia Legislativa com

essa visão de estarmos em todo o Estado e colhermos informações e sugestões
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sobre  todas  as  questões  que afligem  a  população  de  Minas.  Essa  situação,  nas

nossas escolas tão queridas, é uma preocupação que todos têm neste momento.

Palavras da Sra. Maria Ceres Pimenta Spínola Castro

Cumprimento  o  Deputado  João  Leite,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança

Pública da Assembleia Legislativa, e,  na sua pessoa,  os demais componentes da

Mesa, as senhoras, os senhores e os colegas da Secretaria.

É  com  enorme  prazer  que  participo  da  Mesa  de  abertura  de  um  evento  tão

relevante  como  este  fórum  técnico.  Pelo  vídeo  apresentado,  vimos  que  hoje

finalizaremos  um  processo  de  discussão  muito  importante,  que  trabalhou  com

demandas e questões em todo o Estado de Minas Gerais.

Na realidade, queria falar a vocês de uma questão apenas: de que forma podemos

construir a paz e a convivência social harmoniosa na nossa sociedade? De que forma

podemos trabalhar numa sociedade tão marcada pela injustiça e pela desigualdade?

De que forma devemos relacionar-nos no interior da escola, no interior da família, na

vida social de maneira geral, compartilhando valores de respeito às diferenças e de

compromisso com o outro?

Chamou-me a atenção a fala de uma mãe, no vídeo: “A gente não deve fazer ao

outro  o  que  não  gostaríamos  que  fosse  feito  com  a  gente”.  Isso  me  faz  refletir

enormemente  sobre  como  podemos  construir  a  convivência  escolar.  Eu  estava

conversando anteriormente com a Profa. Míriam Abramovay, que será a expositora da

palestra magna, daqui a pouco, e não quero ocupar muito o tempo, mas chamou-me

a atenção, no trabalho que ela desenvolve, pensar como podemos fazer da nossa

sociedade  e  especialmente  das  nossas  escolas  um  lugar  de  convivência  entre

diferentes, mas todos iguais em direitos: alunos, professores, pais, serviçais, vizinhos,

membros da comunidade. O foco da nossa discussão não dever ser o combate à

violência,  mas,  sim,  a  construção da convivência.  Se pensarmos de que maneira

posso ver no outro um sujeito dos mesmos direitos que tenho e que, na sua diferença

de gênero, de etnia, de condições sociais, de condições individuais, de faixa etária,

tem o direito de ser tratado da mesma forma que eu quero ser tratado, é possível que

consigamos  avançar  na  construção  de  uma  sociedade  mais  igual,  mais  justa  e

certamente mais feliz.
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A violência não é um fenômeno físico. A natureza é violenta às vezes, sobretudo

quando a tratamos mal. A violência de que estamos tratando não é uma violência da

natureza como resposta ao nosso comportamento em relação ao desrespeito ao meio

ambiente.  A violência  é  um  fenômeno  que  nós  produzimos  nas  nossas  relações

quando  fazemos  do  outro  um  sujeito  sem  direitos  e  não  reconhecemos  nele  a

condição de realização dos seus direitos na sua diferença.

Conviver entre iguais só é possível se eu considerar que o outro é igual a mim na

sua  diferença:  a  relação  entre  gêneros,  entre  homem  e  mulher;  a  relação  entre

sujeitos  de  origem  étnica  diferenciada;  a  relação  entre  sujeitos  de  faixas  etárias

distintas – os idosos, as crianças e os adolescentes.

Profa.  Miriam, estamos  falando da questão da cultura  da  juventude.  Hoje,  uma

sociedade “adultocêntrica” nem sempre compreende as demandas e os anseios da

nossa juventude, que deseja se inscrever como sujeito de diferença, como sujeito de

direito; juventude que, muitas vezes, inscreve esses direitos nas tatuagens que nós,

professores,  estranhamos  nas  escolas.  Colocam  os  “piercings”  das  formas  mais

esquisitas. Quando converso com um aluno e ele está com um “piercing” na boca,

aquilo me incomoda. Porém ele está se inscrevendo como sujeito naquela situação.

Na realidade, não quero tomar o tempo de vocês, mas convoco todos para refletir

como podemos fazer desta sociedade, que é muito injusta e desigual, um espaço de

convivência digna entre diferentes e iguais no direito. Ao longo desses três dias de

trabalho, desejo as reflexões nessa direção. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino

Bom dia a todas e todos. De maneira especial, saúdo os Deputados Dinis Pinheiro,

Presidente desta Casa; João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública;

Luiz  Henrique  e  André  Quintão;  e  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Cumprimento

também o Deputado João Bosco, Presidente da Comissão de Educação, e a Profa.

Maria Ceres, Secretária Adjunta, minha colega, na pessoa de quem estendo meus

cumprimentos  aos  demais  educadores  e  colegas  da  Secretaria  de  Educação.

Cumprimento,  ainda,  a  Promotora  Maria  Elmira,  a  Defensora  Pública  Roberta  de

Mesquita, a Profa. Beatriz Cerqueira e a aluna Brenda.

Senhores, nesta manhã, a Assembleia nos convoca para uma discussão que inova,
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se  pensarmos  em  termos  de  violência,  pois  a  temos  discutido  sob  a  égide  da

violência física, da violência simbólica, mas com muito foco na comunidade. Com o

intuito de tentar entender esse fenômeno, buscamos, ao mesmo tempo, justificá-lo.

Estamos frente a um dilema e temos que sair deste fórum com algumas respostas. O

que será que movimenta, o que motiva a violência escolar? Talvez esse seja o dilema

do nosso tempo.

A violência é um fenômeno que acompanha a humanidade, e não podemos perder

isso de vista.  Durante um tempo,  confundimos violência com criminalidade.  Neste

momento  em  que  alguns  casos  tomam  frente  e  têm  visibilidade,  mais  uma  vez

tendemos a confundi-los.  Esse fenômeno, que acontece em nossas escolas e em

outras do mundo, retrata a criminalidade que está presente e ganhou espaço? Ou é

um fenômeno da humanidade, a violência? É preciso que, ao lado dos educadores,

consigamos defini-lo bem. A violência é uma ação perpetrada por um ser humano

contra outro com a intenção de dominar seu corpo e sua alma. Talvez, essa definição

nos coloque frente ao problema que temos. Precisamos, ainda, tentar entender de

que forma essa violência  se apresenta na  escola,  para que não criemos mitos  e

fantasmas.

Hoje,  conforme  a  Profa.  Miriam  e  sua  produção  acadêmica  nos  apontam,

observamos  que,  em  toda  Minas  Gerais,  esse  fenômeno  pode  ser  entendido  e

verificado a partir de três aspectos. O primeiro em função da degradação do ambiente

escolar. É preciso rever essa perspectiva. A degradação do ambiente escolar não é a

principal causa, mas colabora com a existência da violência. O segundo, conforme a

própria  professora,  é  uma violência  que se  origina  fora  do  ambiente  da escola e

acaba,  quase  de  forma  importada,  na  sua  porta.  Por  fim,  segundo  a  própria

professora,  temos a violência  interna,  da  própria  escola.  Neste fórum, se  dermos

conta de aprofundar essas três questões, começaremos a entender o tamanho do

nosso desafio e que se trata de algo absolutamente reversível.

Não  se  trata  de  uma ação  de polícia.  É  bom contarmos  com  a  condução e  a

presença de outras pessoas, pois, durante muito tempo, as questões de segurança

foram  vistas  somente  como  sendo  da  responsabilidade  da  polícia,  o  que,

efetivamente,  não  é  verdade.  Em  relação  a  esse  tema,  não  poderá  ser
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responsabilizada somente a polícia, pois, sozinha, não terá capacidade de resposta. A

responsabilidade dos educadores, dos alunos e dos familiares tomou outro corpo.

Sinto-me absolutamente envolvido e não desenvolvido em relação a esse tema. Foi

determinado pelo Secretário que eu estivesse aqui, e apresentei-me prontamente. A

Secretaria  de  Defesa  Social  é  parceira  nesse  processo,  mas  somente  as  forças

policiais não darão conta da resposta. É bom que construamos algo a partir disso.

Não quero dizer que a polícia seja fraca. Não nos foi autorizado dizer que, pelo fato

de não se tratar apenas de uma tarefa da polícia, não seria necessário mais policiais

nas portas das escolas. Temos um desafio a enfrentar e venceremos juntos. Bom dia

a todos e um bom encontro.

Palavras do Vereador Heleno

Bom dia a todos. Cumprimento o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro. Torço pela sua recuperação. Esta Casa precisa que

V.  Exa. continue coordenando o seu jogo político. Sei  que V.  Exa. é uma pessoa

altamente  disciplinada,  pois  acordou  às  6h30min  para  fazer  fisioterapia.  Tenho

certeza de que se recuperará rapidamente. Cumprimento também o Deputado João

Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública, e, nas pessoas desses dois

Deputados, cumprimento todos os Deputados e autoridades desta Mesa, os senhores

educadores, professores e diretores e o pessoal da defesa social do Estado.

Caro Deputado João Leite, de certa forma fico feliz ao ver realizado este fórum,

uma vez que, quando V. Exa. assumiu a Comissão de Segurança Pública desta Casa,

um  dos  temas  que  inserimos  no  planejamento  de  discussão  dessa  comissão  foi

justamente a questão dos conflitos nos espaços escolares, ou seja, a violência nas

escolas, especialmente nas públicas.

Estou  feliz,  mas  muito  preocupado  com esse tema,  uma vez que  também sou

professor, assim como minha esposa, que, de vez em quando, chega em casa aflita e

sem entender muito o que está acontecendo nas escolas. Fico também preocupado

com  alguns  encaminhamentos  e  decisões  tomadas  a  partir  dos  fatos  ocorridos,

especialmente em relação àquela tragédia no Rio de Janeiro. Muitas decisões foram

tomadas, mas algumas são extremamente equivocadas no que diz respeito às ações

a serem adotadas no combate a esse conflito no espaço escolar, na busca da paz na
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escola.

Com  muita  alegria  vejo  que  estão  presentes  muitos  especialistas,  diretores  e

educadores. Por isso tenho certeza de que este fórum será muito rico e que daqui

sairão  propostas  extremamente  interessantes,  que  poderão  ser  aplicadas  na

educação nas escolas. Esses procedimentos buscam a paz perene, e não apenas

momentânea.

Como  Vereador  em  Belo  Horizonte  e  membro  da  Comissão  de  Educação  da

Câmara Municipal, venho com a expectativa muito boa de levar à Câmara Municipal

propostas interessantes para que lá possamos também debater esse assunto.

Caro  Deputado  João  Leite,  gostaria  de  parabenizar  a  Comissão  de  Segurança

Pública e V. Exa. por proporem este debate a esta Casa. Espero que tenham um bom

trabalho hoje, amanhã e na quinta-feira. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Bosco

Bom  dia,  senhoras  e  senhores.  Inicialmente,  cumprimento  o  Deputado  Dinis

Pinheiro, nosso Presidente, Deputado e Presidente dinâmico, que nos tem propiciado

grandes oportunidades de estar aqui, a exemplo de hoje, desenvolvendo ações em

prol de todo o povo mineiro. Sr. Presidente, agradeço-lhe o acatamento da solicitação

das duas comissões e dos delegados eleitos nos fóruns regionais, para que viesse e

tivessem, na Capital mineira, um local para hospedar-se e suporte para estar aqui

conosco.

Saúdo especialmente o amigo João Leite, Deputado atuante, referência da política

mineira,  que,  com  competência,  conduz  a  Comissão  de  Segurança  Pública.  Na

pessoa  do  Deputado  João  Leite,  cumprimento  todos  os  colegas  Deputadas  e

Deputados presentes neste evento, já nominados.

Cumprimento  o  Vereador  Heleno,  que  representa  a  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, e, na sua pessoa, todos os Vereadores de Minas Gerais. Saúdo também a

Dra.  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  Promotora  de  Justiça,  que  tem

participado conosco desta missão, deste fórum, desde o primeiro momento. Quero

cumprimentar Maria Ceres Pimenta Spínola de Castro, que representa a Profa. Ana

Lúcia Gazzola, Secretária de Educação.

Saúdo Genílson Ribeiro, que está representando o amigo e Deputado Lafayette de
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Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social.  Faço  uma  saudação  à  Dra.  Roberta  de

Mesquita Ribeiro, representante da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Cumprimento, também especialmente, todas as professoras e todos os professores

por intermédio da Sra. Beatriz Cerqueira, Presidente do Sind-UTE. De forma especial,

saúdo  a  estudante  Brenda  Melissa,  representante  dos  alunos  de  Minas  Gerais.

Cumprimento todos os representantes de sindicatos e de conselhos. Saúdo a nossa

gloriosa Polícia Militar na pessoa do Cel. Moisés, Comandante do 37º Batalhão de

Araxá e do Alto Paranaíba. Enfim, saúdo todas e todos.

Manifesto a minha alegria e satisfação em recebê-los aqui neste dia tão especial

para a Assembleia Legislativa, o qual será um passo importante de todos no que diz

respeito à segurança nas escolas. Entendo que a intolerância, a ausência dos valores

humanos e a falta de fé, aliadas a outros fatores, têm contribuído sobremaneira e de

forma  lamentável  para  o  aumento  da  criminalidade  dentro  e  fora  das  escolas  e

também entre a sociedade. Infelizmente, o resultado é a perda de muitas pessoas de

bem.

Acredito, Sr. Presidente, que a única forma de enfrentar de maneira efetiva este

grande desafio,  ou  seja,  combater  a violência,  é  a  união  coordenada,  integral  de

todos os segmentos - governo, Assembleia, representantes de classes e educadores

- para que possamos buscar medidas e soluções a fim de que Minas Gerais saia na

frente nesta questão do combate à violência.

Em nome da Comissão de Educação, que tenho a honra de presidir, dou as boas-

vindas  a  todos.  Desejo  que,  nos  três  dias  deste  fórum  final,  tracemos  rumos

importantes e os coloquemos em prática para obtermos resultados positivos. Como

disse o Deputado João Leite,  estivemos em seis  regiões diferentes do Estado de

Minas  Gerais,  fomos  muito  bem  acolhidos  e  recebemos  participações

importantíssimas  de todos  os  segmentos,  sobretudo  de  pessoas  de  bem  que  se

preocupam com Minas Gerais. Desejo a todos que façamos um bom fórum e que, na

quinta-feira, fechemos o ciclo final do fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma

cultura de paz” de forma muito positiva. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos.

Desejo um bom trabalho a todos nós.

Palavras da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira
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Bom  dia!  Cumprimento  os  componentes  da  Mesa  na  pessoa  dos  Deputados

Estaduais  João  Leite  e  Bosco,  Presidentes  das  Comissões  organizadoras  destes

trabalhos, e na pessoa da Brenda, aluna e importante composição desta mesa.

Antes de tecer as considerações iniciais do Sind-UTE, farei um agradecimento. Este

é o primeiro espaço público que temos depois da suspensão da nossa greve de 112

dias.  É  impossível  ignorarmos  um  movimento  como  o  que  aconteceu  em  nosso

Estado. Concordemos ou não, gostemos ou não, ele aconteceu e evidenciou muitas

coisas importantes para nós. Cada movimento precisa ser uma lição para superarmos

os desafios e os problemas que explicita. Agradeço a cada um e a cada uma que,

concordando ou não com a nossa reivindicação, nesses 112 dias foram tolerantes

conosco, que dificultamos o trânsito em Belo Horizonte, pois sabemos que esse é um

transtorno para todos, mas é um direito de manifestação; que viemos a esta Casa

para manifestar a nossa insatisfação e a necessidade do cumprimento de uma lei

federal  em  Minas  Gerais.  Agradecemos  aos  órgãos  de  imprensa,  que  fizeram  a

cobertura  dos  nossos  movimentos,  e  a  todos  os  movimentos  sociais,  sindicais  e

estudantis que nos respeitaram. Querer uma cultura de paz começa com o respeito a

uma categoria profissional essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade.

Então, queria muito registrar o agradecimento de nossa categoria a todos aqueles e

aquelas  que  nos  respeitaram  durante  esse  momento  em  que  confrontamos  uma

situação de grande violência que vivemos: os baixos salários praticados em Minas

Gerais, realidade que não podemos ignorar em qualquer espaço em que estejamos.

É louvável a iniciativa da Assembleia Legislativa – e a parabenizo – de realizar um

evento em que os atores sociais envolvidos são escutados. Sempre nos deparamos

com políticas e programas em que o aluno, o pai e o profissional da educação são

seus objetos  e  não são ouvidos.  Portanto,  esse projeto  de  escuta  e  participação

promovido  pela  Assembleia  Legislativa  é  um instrumento  importante,  pois  não se

pode elaborar políticas públicas relacionadas à educação sem ouvir quem trabalha

com elas no cotidiano, quem está no chão da escola. Sem ouvir quem está no dia a

dia, nenhum programa dará certo, pois nada funciona sem nos tornarmos partícipes.

Não podemos ser meros objetos de programas do governo ou das políticas públicas.

Isso é muito importante, e espero que estes três dias se transformem em ações
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concretas  e  importantes  porque  o  terceiro  e  último aspecto  que  quero  abordar  é

exatamente nossa realidade: hoje a estrutura do sistema educacional  mineiro não

consegue  lidar  com  os  problemas  de  violência  no  ambiente  escolar.  Quando  um

profissional da educação é agredido dentro da escola, não há uma orientação clara,

não há o que fazer, e nos deparamos, muitas vezes, com a intenção, explícita ou

implícita, de tratar o fato como algo isolado, como consequência de um problema do

aluno ou da localização da escola, quando sabemos que, na verdade, as questões de

violência no ambiente escolar não estão localizadas, são um problema da sociedade

e precisam ser tratadas dessa forma. Reconhecer, sem hipocrisia, sem discursos, que

não conseguimos hoje lidar com esse problema é o primeiro passo para sairmos,

daqui a três dias, capazes de apontar alternativas concretas e soluções para que

todos os envolvidos no ambiente escolar sejam reconhecidos como sujeito de direito,

e,  se sou sujeito  de direito,  não posso ser  tratado como objeto.  Assim, nenhuma

política ou prática pode ser imposta seja ao aluno, seja ao pai, seja ao profissional da

educação.

Vi  pessoas  de regiões  diferentes,  que viajaram muito  para estar  aqui,  como os

colegas  de  Janaúba,  de  Teófilo  Otôni,  do  Sul  de  Minas,  pessoas  que  estão  no

cotidiano da escola. Em nome do Sind-UTE, desejo que este fórum aponte ações

concretas para que essa realidade se modifique. Assim como a nossa greve tentou

modificar a situação de violência dos baixos salários que enfrentamos, esperamos

que este fórum modifique a realidade da violência vivida no ambiente escolar. Bom

dia, bom trabalho a todos. Parabéns à Assembleia Legislativa.

Palavras da aluna Brenda Melissa dos Santos Vieira

O Sr.  Presidente – Ouviremos agora a aluna Brenda Melissa dos Santos Vieira.

Tínhamos  convidado  os  alunos  de  Contagem,  mas  eles  não  chegaram,  então

solicitamos a participação de um dos nossos estagiários que trabalha na Assembleia

Legislativa, a Brenda. Temos muitos jovens trabalhando nesta Casa, e ela estuda na

Escola Estadual Presidente Tancredo Neves. Onde fica sua escola, Brenda?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – No Bairro Tupi.

O Sr. Presidente – Você gosta da sua escola?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.
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O Sr. Presidente – O que tem de legal na sua escola? As amigas?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Também.

O Sr. Presidente – Sua escola é violenta?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Não.

O Sr. Presidente – Tem algum perigo na sua escola?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Só um pouco.

O Sr. Presidente – Qual é o perigo que tem na sua escola?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Só os meninos.

O Sr. Presidente – Tem meninos bravos?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Que violência eles praticam?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Eles gostam muito de brigar.

O Sr. Presidente – Eles brigam entre eles?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – São turmas de bairros diferentes? Que tipo de briga?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Brigam por coisa boba.

O Sr. Presidente – Por causa das meninas?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Não.

O Sr. Presidente – Quais são as matérias de que você mais gosta?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Português e História.

O Sr. Presidente – Você me disse que gostava de Artes também.

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Mas este ano não tenho mais

Artes.

O Sr. Presidente – Não tem Artes na sua escola? Por quê?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Porque eu estou no 2º ano do

ensino médio, e não há essa matéria.

O Sr. Presidente – Que mais você, representando todos os estudantes das escolas

de Minas Gerais, gostaria de falar sobre o tema violência? O que você acha que pode

ser feito para melhorar, para existir mais paz nas escolas?

A estudante  Brenda  Melissa  dos  Santos  Vieira  –  Acho que  deveríamos  ter  um

guarda municipal em cada escola. Onde eu estudava havia, mas esse ano na escola
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onde eu estudo não há.

O Sr. Presidente – Você crê que a presença de uma autoridade na escola ajudaria

na solução dessas brigas entre os estudantes?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim, ia melhorar um pouco.

O Sr. Presidente – Naquela escola municipal onde você estudava ocorriam menos

brigas entre os estudantes?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim, era muito pouco.

O Sr. Presidente – Onde você está agora, na Escola Estadual Presidente Tancredo

Neves, ocorre muita briga?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Só entre os meninos? Entre as meninas, não?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Algumas caçam briga.

O Sr. Presidente – Há meninas que também caçam briga? Você já viu briga entre

meninas?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Já.

O Sr.  Presidente – E você acredita que a presença de uma autoridade ajudaria

nisso?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Acredito que sim.

O Sr. Presidente – Essa autoridade faria com que houvesse menos violência?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr.  Presidente – Sua família participa do ambiente escolar? Seus pais  vão à

escola?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Da sua escola os pais participam?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Alguns sim.

O Sr. Presidente – O que mais você gostaria de falar?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Só isso.

O Sr. Presidente – Tive que fazer uma entrevista com ela. Esqueci de perguntar

onde você trabalha na Assembleia Legislativa. Conta qual é o seu trabalho aqui, se

você gosta.

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Trabalho no xerox e gosto muito de
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lá.

O Sr.  Presidente –  As cópias  que você faz servem a que setor  da  Assembleia

Legislativa? Para onde você leva as cópias?

A estudante  Brenda  Melissa  dos  Santos  Vieira  –  Servem  para  o  Plenário  e  a

Taquigrafia.

O Sr. Presidente – Para o Plenário e para a Taquigrafia.  Quer dizer que você é

quem coloca a pauta da Assembleia Legislativa? Você que faz as cópias da ordem do

dia para nós?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Que trabalho importante! Quando chegamos para a abertura dos

trabalhos, já temos a ordem do dia nas mesas, os projetos que serão votados. É

justamente a Brenda que faz esse trabalho das cópias que vêm para o Plenário.

Muito  obrigado,  Brenda.  Você  está  gostando  do  seu  trabalho  na  Assembleia

Legislativa e dos colegas?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Você está aprendendo muito?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Sim.

O Sr. Presidente – Você procura ler bastante?

A estudante Brenda Melissa dos Santos Vieira – Mais ou menos.

O Sr. Presidente – Tem que aproveitar! Muito obrigado pela participação.

Neste momento agradecemos às autoridades que participaram da abertura deste

fórum técnico. A Presidência encerra esta primeira parte para liberar todos. Libero o

nosso Secretário de Defesa Social, que vai atender às demandas, e todos, para que

possamos formar a nossa próxima mesa.

2º Painel: Composição da Mesa

O Sr.  Presidente -  Muito  obrigado a todos que compuseram a Mesa.  Solicito  à

Promotora  de  Justiça  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick  que,  por  favor,

permaneça. A Brenda, que assessora os nossos trabalhos, está liberada para fazer as

cópias para o Plenário e para a Taquigrafia, que funciona ali. As nossas taquígrafas

transformam  tudo  o  que  falamos  em  documento.  Depois  desse  trabalho,  todo  o

material será publicado no “Diário do Legislativo”, órgão oficial do Estado.
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A Presidência  convida a  tomar  assento  à Mesa para  o 2º  Painel  a Exma. Sra.

Miriam  Abramovay,  socióloga  e  Coordenadora  da  Área  de  Juventude  e  Políticas

Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - Flacso - no Rio de

Janeiro e autora de livros e artigos sobre o tema da violência no ambiente escolar; o

Exmo.  Sr.  Luiz  Carlos  Castello  Branco  Rena,  escritor,  pedagogo  e  mestre  em

Psicologia  Social  pela  UFMG,  professor  e  Coordenador  do  Núcleo  de  Estudos  e

Pesquisas em Psicologia e Processos Sociais da PUC Minas; a Exma. Sra.  Marli

Medeiros, Coordenadora Regional Sudeste da Organização Brahma Kumaris - Brasil;

e os Exmos. Srs. Promotor de Justiça Joaquim José Miranda Júnior, Coordenador do

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias de Justiça Criminais -  Caocrim -;  e

Deputado Carlin Moura, membro da Comissão de Educação desta Casa.

Registro de Presença

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Gostaria de registrar a presença

da Terezinha e da Kátia, representantes de movimentos de defesa das pessoas com

deficiência.

Palavras da Sra. Miriam Abramovay

Bom dia a todas e a todos. Queria muito agradecer o convite do fórum para estar

aqui com vocês, conversar, discutir e trocar algumas ideias. Não é muito 40 minutos,

mas  vamos  tentar.  Se  o  tempo  esgotar,  vocês  cassam  a  minha  palavra,  porque

professor sempre fala demais, como vocês sabem. Gostaria muito de permanecer

com vocês os três dias. Seria fascinante participar dos grupos de trabalho, porque é

isso que mais gostamos de fazer. Quer dizer, tudo o que fazemos é para ter influência

e importância nas políticas públicas. Infelizmente, não será possível estar com vocês,

mas vou deixar o meu “e-mail” e “site”, para continuarmos a dialogar.

Gostaria de dizer que sou da Flacso, organismo internacional com sede em muitos

países  da  América  Latina,  que  trabalha  com  pesquisas  e  cursos  de  mestrado,

doutorado.  Hoje  vem  trabalhando  muito  o  tema  da  violência  nas  escolas,

efetivamente com algumas propostas muito interessantes de projetos de convivência

escolar,  como  disse  a  Profa.  Ceres,  com  quem  conversei  um  pouco.  Estou

trabalhando nesse tema há muitos anos - há mais de 10 anos, trabalhei pela Unesco

e outras organizações. Estou com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
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-  Flacso  -  e  trabalho  nesse  tema há  mais  ou  menos  um  ano  e  meio.  O  que  é

interessante e que me chama a atenção nesse último trabalho com a Flacso é a

nossa proposta de convivência escolar, tema muito amplo de intervenção e mudança

nas escolas, de trabalho com professores, alunos e pais que vem sendo muito mais

requisitado  nos  pequenos  Municípios  que  nos  Estados  e  Capitais.  Essa  é  uma

mudança que ocorre desde a época da Unesco. Na época em que realizei pesquisa

para a Unesco, éramos muito mais requisitados nas Capitais. Ou seja, houve uma

interiorização da violência não só geral, como também nas escolas, que é algo para o

qual queria chamar a atenção.

O que foi falado aqui anteriormente pelos participantes e pela Mesa já é matéria de

discussão sobre a violência nas escolas. Foram expostas aqui diferentes concepções

e ideias, mas podemos deixá-las para uma discussão mais geral, após o término da

reunião, pois penso que teremos tempo para isso. Quero começar a conversar com

vocês sobre o que é escola. Se pensarem o que é a escola no século XXI, podemos

continuar dizendo que escola é um lugar de aprendizagem, principalmente o único

local ou espaço público - isso é fundamental - a que crianças, adolescentes e jovens

terão acesso. Evidentemente a família é o lugar de socialização primária. Há jovens

que participam de outras instâncias, de algumas ONGs ou de partidos políticos, mas

não existe nenhuma organização pública por onde todos passem, a não ser a escola.

Por  isso,  ela  vai  tendo  cada  vez  mais  importância  na  vida  das  crianças,  dos

adolescentes e dos jovens. Além de ser um lugar de aprendizagem, é também um

lugar  de socialização fundamental,  pelo que eu disse anteriormente, ou seja, pela

possibilidade de convivência não só com os pares, mas também com adultos, pela

possibilidade e pela diversidade cultural, econômica - um pouco menos - e de vida

que existe em cada um desses espaços escolares. E é um lugar de humanização

também: é dentro da escola que se deve aprender que cada pessoa, adulto, criança

ou  adolescente  é  um  sujeito  especial,  é  um  sujeito  particular  e  singular.  Isso  é

fundamental, porque é assim que as nossas crianças e professores devem se sentir

lá dentro. A escola efetivamente é um lugar em que se ensina a pensar. E pensar

significa muita coisa, inclusive transgredir, e transgredir regras. Isso é fundamental no

processo de pensamento. A escola é o lugar do uso da palavra. Portanto, ela é um
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lugar fundamental na vida de crianças, adolescentes e jovens. No entanto, o que vem

acontecendo com ela e com a nossa educação?

Evidentemente vivemos um processo de democratização da educação. Hoje todas

as crianças ou 98% delas, apesar de muitas vezes não permanecerem na escola,

passam por esse espaço. Claro que entram, saem, abandonam, pois existem evasão

e repetência escolar; é um longo e doloroso processo. Mas essa escola, no entanto,

continuou um pouco parecida, como a Beatriz falou, e não sabe o que fazer hoje. A

população que entrou nas escolas nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, nos

últimos 20 anos não estava dentro delas. A nossa escola foi uma escola de elite, e os

nossos  professores  foram formados para  trabalhar  com pessoas,  com meninos  e

meninas que eram a elite brasileira. Ou seja, o choque dessa democratização, dessa

popularização  das  nossas  escolas  e  essa  falta  de  mudança  na  formação  dos

professores para saberem lidar com essa mudança cotidiana muitas vezes levam a

um processo de violências cotidianas dentro do nosso espaço escolar.

Quando falamos em violência, a que nos referimos? Como vocês sabem, violência

é um conceito muito amplo. Se estivéssemos num grupo de trabalho e se se fizesse

um exercício perguntando a cada um de vocês o que é violência, constataríamos que

o  conceito  e  o  sentimento  de  violência  muda  de  indivíduo  para  indivíduo.

Evidentemente há questões comuns, e uma delas é o sentimento de violência que

temos. Ou seja, vivemos na sociedade um sentimento de violência. Se perguntarmos

que século foi o mais violento da história, sempre vamos responder que é o nosso;

qual  tempo  histórico  é  o  tempo  da  violência,  quando  houve  mais  violência  nas

escolas, vamos responder que é hoje, agora, o tempo em estamos vivendo.

Precisamos ter alguns pontos para começarmos a discutir o conceito de violência.

O primeiro deles é que se trata de um fenômeno complexo, multifacetado. Como já

disse, não há apenas uma percepção de violência. Para muitos autores, violência é

aquilo que está no Código Penal. Dá-nos muito prazer ouvir da segurança pública que

violência não é só o que está no Código Penal, é mais do que isso. Agora, o que está

no Código Penal é aquela violência dura. Como diz um autor chamado Chesnais,

essa violência está ligada à criminalidade, mas há outros tipos de violência. Devemos

ter  certeza  de que  a  violência  atinge direta  ou  indiretamente  todos  os  atores  da
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sociedade.  Com certeza  alguém aqui,  se  não foi  assaltado,  tem  algum primo  ou

algum filho que já foram, já levaram o casaco ou dinheiro de alguém em algum lugar,

alguém já sofreu sequestro-relâmpago etc. Esse não é um fenômeno particular do

Brasil, é um fenômeno global.

A violência nas escolas também é um fenômeno global. Ela não está só no Brasil ou

na  América  Latina.  Não  estou  falando  dessa  violência  que  vemos  nos  Estados

Unidos, em que um “serial killer” mata 15 pessoas. Não é isso, não é da violência de

Realengo que estou falando, mas da violência do cotidiano. É muito importante saber

que essa violência nas escolas pode ser desconstruída.

Existe  na  nossa  sociedade  o  que  se  chama  de  cultura  da  violência.  Há  duas

questões em relação a essa violência que vemos no dia a dia nas escolas. A primeira

é que ela é supervalorizada, principalmente pela mídia. Vocês veem essa realidade e

convivem  com  ela.  A mídia  vende  e  não  vai  divulgar  que  um  aluno  xingou  um

professor  ou  que  dois  alunos  tiveram  uma briga  entre  eles.  A mídia  vai  divulgar

quando há crimes dentro das escolas ou situações-limite dentro delas.

Essa  cultura  da  violência  também  é muito  alimentada  pelo  consumismo e  pelo

individualismo, principalmente quando pensamos em adolescentes e jovens. Vivemos

em uma sociedade de consumo, vivemos em uma sociedade em que o ideal é um

ideal do eu, do individual e em que estamos dizendo a nossos adolescentes e jovens

que eles têm de consumir a todo momento. E eles têm de consumir o quê? Tudo o

que há de melhor.

Quando trabalhamos dentro de uma escola, temos de pensar principalmente não só

no  que  ela  está  passando,  porque  muitas  vezes  não  consegue  contrapor  outra

mensagem a essa mensagem que a  sociedade está  passando a  essas crianças,

adolescentes e jovens. Essa é uma das contradições existentes nas escolas, ou seja,

vivemos em uma sociedade profundamente adultocêntrica. Nossos valores são os

valores  dos  adultos.  A  escola  é  muito  autoritária  não  só  em  termos  de

comportamento. Muitas vezes, ao contrário, as regras não são claras nas escolas.

Mas ela é autoritária no tocante a pouco diálogo, no tocante a pouco conhecimento.

Gosto de contar uma história. Quando há alguma entrevista sobre a violência nas

escolas,  uma das  últimas  entrevistas  importantes  que dei  foi  a  que  apareceu  no
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“Fantástico”, um menino dando uma voadora em uma Diretora. Acho que o caso era

de Minas. Depois de uma longa entrevista de mais de uma hora - evidentemente eles

exibem só 2 minutos -, a mais longa que já fiz, perguntei ao repórter: “Quando tudo

isso aconteceu...” - acho que eram quatro casos, um da voadora, outro de meninos

que puseram fogo na escola, outro da menina brigando e as mães entrando na briga

também,  e  do  quarto  caso  não  me lembro.  Enfim,  quando  terminei  a  entrevista,

perguntei:  “Vocês  conversaram  com  quem?”.  “Conversamos  com  os  Diretores”.

“Vocês conversaram com os alunos para saber o que aconteceu?”.

Semana passada aconteceu de novo. Daqui a pouco vocês vão ver que exponho os

últimos  casos  de  violência  durante  a  semana,  e  vocês  vão  ficar  boquiabertos.

Realmente,  é  uma  coisa  impressionante.  Por  que  uma  criança,  um  jovem,  um

adolescente bota fogo em uma sala de aula? É para aparecer? É para se exibir? É

porque ele odeia a escola? É porque ele quer queimar todos os alunos? O que está

acontecendo? Isso nunca tem resposta. Por que um adolescente que é suspenso dá

uma voadora em uma Diretora e isso é filmado? Deveria ser crime também. Ele não

só dá uma voadora na Diretora como faz questão de que filmem para ele aparecer na

internet, ou seja, hoje esse menino é mundialmente conhecido. Voltam novamente a

questão do exibicionismo e a questão da nossa sociedade, que é a sociedade do

aparecer,  da  visibilidade,  do  ter  de  aparecer.  Como  será  que  a  escola  tem

possibilidade de responder a essas questões? Quero deixar muito claro e dizer que

não há culpas. Todos estão sofrendo nas escolas. Os atores das escolas sofrem, mas

os pais sofrem, os alunos sofrem. Temos de prestar atenção quando pensamos em

políticas públicas. Quando falamos em violência nas escolas, temos de pensar em

todas as manifestações de violência. De que violência estamos falando? Acho que

estamos evoluindo um pouco para tentar esquematizar as violências nas escolas, o

que não é fácil. Chegamos ao consenso de delimitá-las em três tipos.

Esse é o esquema, veremos que um tipo de violência permeia outro. Muitas vezes é

difícil falar de violência, como veremos, porque ela está incorporada aos três tipos.

Mas, para análise e para podermos pensar, falaremos primeiro da microviolência, que

é  aquela  que  ocorre  no  cotidiano,  que  se  propaga,  principalmente,  através  das

relações  sociais  e também dos mecanismos,  hábitos,  de  tudo que é considerado
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como natural e normal no ambiente escolar. Ou seja, a microviolência é a que quebra

todo aquele cotidiano que consideramos como o da convivência escolar; é a violência

mais  de  agressão verbal,  de  xingamentos,  de pequenas agressões,  de  pequenos

maus-tratos; não é aquela violência que está no Código Penal.

O segundo tipo de violência é a simbólica. É o conceito do Bourdieu, que vários de

vocês já devem ter estudado. Segundo esse conceito, existe uma violência inerente

ao abuso de poder; é uma violência repetitiva a que o outro não pode responder. O

outro  não  responde,  sente-se  mais  fraco,  mas,  quando  responde,  não  é  uma

violência.  Muitas vezes podemos confundir  violência simbólica com “bullying”,  pois

também no “bullying” o outro não consegue responder. É uma violência que se dá de

forma  repetitiva,  com  o  ator  da  violência  sendo  mais  forte,  seja  física,  seja

psicologicamente etc. Não trabalho com “bullying”, trabalho exatamente com violência

simbólica. Chegou-se à visão de que tudo é “bullying”, ou seja, existe na Assembleia,

na casa da gente, mas não é isso. O autor que trabalhou o conceito de “bullying” é

norueguês, é o Olweus, e estudou só a escola e a relação entre os pares. O “bullying”

só existe entre pares; não existe entre professor e aluno ou entre pai e filho. Enfim,

prefiro trabalhar com o conceito de violência simbólica.

Também há a violência dura, que está no Código Penal. São atos de violência que

têm relação com armas e ameaças. A ameaça, evidentemente, também pode ser uma

violência simbólica ou uma microviolência; depende da forma e da maneira como é

praticada e de quem é sua vítima.

Já  falei  sobre  o  “bullying”,  não  vou  repetir.  Agora  começarei  a  categorizar  os

diversos tipos de violência.  O primeiro é a ameaça. Sabemos que a ameaça tem

muita magnitude no espaço escolar. Qual é o perigo da ameaça? Ela gera um clima

de medo nas vítimas. Na maioria das vezes, a escola não consegue percebê-la, não

consegue  se  dar  conta  dela.  Em relação  à  maioria  das  violências,  a  não ser  as

físicas, que são as violências duras, a escola não se dá conta desses fenômenos. Ou

seja,  ou  ela os  coloca debaixo do tapete  ou  não consegue visualizar  o que está

acontecendo no seu cotidiano. Ela sabe que há problemas, mas não sabe de onde

vêm. Muitas vezes a escola também trabalha com a lei do silêncio. Isso está muito

claro nas pesquisas sobre furto. Existe o furto na escola, e um grande número de
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alunos e professores já foram furtados dentro das escolas. E, quando perguntamos a

alunos e professores o que eles fazem quando isso acontece, a resposta é sempre a

mesma:  nada.  Os  alunos  dizem  que  a  Diretora  não  fala  nada,  e  os  professores

pedem aos alunos para terem mais cuidado. Vemos, por exemplo, professores que se

culpam por terem perdido o celular  porque o deixaram sobre a mesa,  como se a

escola pudesse ser um lugar de furto. A escola não pode ser um lugar de furto. E aí

começa a lei do silêncio. Fingem que nada acontece, e tudo é aceito. Além disso, as

regras também não são claras, e isso prejudica imensamente a escola.

Para exemplificar as ameaças, vou falar da relação aluno-professor. Comumente os

alunos ameaçam o professor com a frase “Vou te pegar lá fora”. Isso faz parte das

várias pesquisas que fizemos. É certo que existem páginas e páginas de frases com

ameaças, mas essa é uma frase emblemática. Também existem as ameaças entre

alunos,  feitas  da  seguinte  forma:  “Vou  te  pegar  lá  fora”;  “Vamos  te  bater”;  “Vou

mandar matar”; “Se você contar para alguém, eu te mato”. Na pesquisa, aluna jurada

de morte ameaçou com faca. Outros exemplos de ameaça de aluno contra professor:

“A senhora vai ter o seu”; “Vou passar fogo naquela professora”; “Vou riscar o carro

dela todinho”;  “O senhor está muito folgadinho,  e a sua família  vai ver  o que vai

acontecer”. É emblemático.

Na última pesquisa realizada, verificou-se que 12,6% dos professores em Brasília,

quase  13%,  já  tiveram  seus  carros  danificados,  com  pneus  furados  etc.  Nos

fenômenos  de violência,  1% já é  muito.  As  pessoas  ligadas  à  segurança pública

podem dizer  isso com mais propriedade. Isso é algo que também diz respeito às

relações sociais. Muitas vezes a violência começa com a nota que é dada ao aluno,

ou com o chamamento dos pais à escola, para reclamações, ou com a suspensão do

aluno. Tudo isso gera violência e agressão.

Sobre  agressões  físicas,  sabemos  que  elas  são  preocupantes.  Posteriormente

falaremos dos gêneros das agressões físicas. No Brasil e em toda a América Latina

existe  a  cultura  do  revide,  da  força,  da  ação  e  da  reação.  A agressão  física  é

cotidiana, ela acontece fora e dentro das escolas, isto é, ela está presente no dia a

dia das escolas. O “slide” exemplifica melhor essa realidade.

Agressão de aluno contra aluno: bater a cabeça, puxar o cabelo, empurrar, chutar,
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dar paulada, ferir, dar soco e pontapé, quebrar o nariz, jogar pedra e tijolo, cuspir na

cara etc.

Agressão de aluno contra professor: empurrão, cadeirada, espancamento.

Professor contra aluno: apertão, empurrão, tapa na cara e outros mais.

Não há anjos dentro das escolas, mas atores sociais com reações que não são

aceitáveis. Não há um só culpado pelo que acontece dentro das escolas, e não há

formas não violentas de resolução de conflito. Isso não é válido só para projetos de

mediação  de  conflitos:  é  uma técnica  fascinante  e  fundamental  para  as  escolas.

Temos de ter  muito  mais  que isso;  temos de saber  o  que está  acontecendo nas

escolas; temos de ter diagnósticos, formação efetiva de professores sobre esse tema

e projetos de intervenção. Quando falo intervenção, quero referir-me a projetos de

trabalho nas escolas. Somente por meio desse trabalho vamos conseguir melhorar

essa situação.

Temos outros exemplos de violência física contra os professores.

Sobre  as  meninas,  sobre  as  questões  de  gênero,  o  que  vem  aparecendo  nas

pesquisas nos chama a atenção, porque as meninas vêm mudando seu papel, vêm

mudando seu gênero. É claro que esse papel vem mudando na sociedade - disso não

temos dúvidas. No entanto, ainda existe nas meninas a sensação de que, para terem

poder, precisam ser iguais aos meninos, fazerem o que os meninos fazem, por meio

da força e da brutalidade. Elas querem aprender a brigar, aliás, brigam muito dentro

das  escolas;  querem afirmar-se;  querem ser  reconhecidas  por  meio  dos mesmos

símbolos de poder com que são reconhecidos os meninos. Numa das pesquisas que

realizamos, perguntamos aos professores e aos alunos quem era mais violento, as

meninas ou os meninos. Estatisticamente, são os meninos. Se olharmos um pouco os

mapas da violência, quem mais morre e mata são os meninos. Em nossa sociedade,

há uma diferença brutal nos mapas. No entanto, esse comportamento das meninas

de quererem ser iguais aos meninos faz com que os adultos nas escolas digam que,

hoje em dia, as meninas são mais violentas.

Vamos pular o furto e ir para as armas. Elas também são símbolo de poder. Em

nossa sociedade, são geradoras de medo e trazem um sentimento de vulnerabilidade

para o outro. Armas sempre entram nas escolas. Perguntamos aos informantes, na
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penúltima pesquisa que fizemos, se já haviam visto armas na escola, e mais de um

terço dos professores respondeu que sim. Por que entrar com arma na escola? A

literatura vai nos mostrar que armas são símbolos de poder e entrar com elas na

escola significa poder.  Muitas vezes,  os alunos nem pretendem utilizá-las, apenas

mostrá-las. Isso acontece principalmente com as meninas. Porém, numa briga, como

temos  visto  nos  noticiários,  podem  ser  utilizadas.  Arma  também  significa  vida

bandida, porque há muito “sex appeal” em nossa sociedade, e vida bandida significa

ter dinheiro, estar ligado a tráfico, a dinheiro e a outras possibilidades. Infelizmente,

como sociedade, não estamos conseguindo contrapor-nos a essa exaltação da arma

e do consumo como símbolos de poder.

Ouvimos um depoimento sobre vários tipos de armas, principalmente de meninas

que  trazem  tesouras  de  ponta  para  a  escola.  Os  meninos  trazem  giletes.

Efetivamente,  as  pessoas  levam  armas  para  dentro  da  escola  por  exibicionismo.

Outra questão relacionada à violência diz respeito ao tráfico de drogas. É uma grande

preocupação.  Muitos  já  morreram  e  foram  perdas  muito  sentidas  por  adultos  e

colegas devido ao tráfico não só no entorno como também dentro das escolas. A

escola é um espaço democrático. Porém, o que encontramos nos depoimentos não é

efetivamente o traficante, mas o irmão, o primo, o tio dele, que se aproveitam para

fazer isso. É uma coisa que efetivamente acontece dentro das escolas. Essa é uma

violência  de  fora  para  dentro  das  escolas  e  é  muito  difícil  de  controlar.  É  uma

violência que requer a presença de forças de segurança de fora para dentro.

Aproveitando o que foi dito pela Brenda - ela acha que a situação da escola vai

melhorar  se  se  colocar  mais  polícia  lá  dentro  -,  quero  dizer  que  está  provado

internacionalmente que não são as medidas de força que vão mudar o quadro de

violência dentro das escolas.  A segurança tem de estar  dentro da  escola quando

existe algum acontecimento especial. Quem vai resolver as questões cotidianas da

escola não vai ser,  não pode ser e não é a polícia.  Os professores têm de estar

preparados para discutir o assunto e para empreender ações que não tenham a ver

com a segurança pública. O tráfico de drogas é uma delas.

O segundo complicador é a presença de gangues, como já foi  dito.  Temos feito

muitos estudos sobre gangues, e não existem gangues formadas dentro das escolas,
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mas nelas  existem pessoas  que pertencem a gangues.  Isso  também  causa uma

grande  desestabilização.  No  entanto,  temos  de saber  do que  estamos  falando,  e

quero citar o exemplo da última pesquisa que realizamos, que chegou a mencionar a

questão  da  gangue.  Aliás,  aqui  também  existe  essa  gangue  -  estou  falando  de

Brasília -, seu líder era mineiro e se chama Lua. A escola estava toda pichada com a

palavra “Lua”. Quando perguntamos aos professores e à Diretora se havia gangue na

escola,  eles  disseram que não.  Nós discutimos  com ela  e  dissemos  que alguém

deveria ter entrado ali, porque esse era o nome de uma gangue. Ela disse: “É o nome

de uma gangue? Não acredito, porque suspendi um menino da escola cujo apelido

era Lua”. Vejam a falta de conhecimento do que é a cultura juvenil,  do que é ser

jovem, do que acontece dentro das escolas. Desentendimentos e aberrações podem

ter lugar no cotidiano das escolas.

Estávamos falando um pouco das chamadas violências  duras,  as  que estão no

Código Penal. Outro tipo de violência que existe no cotidiano das escolas e também

na  nossa  sociedade  é  a  discriminação.  Vivemos  numa  sociedade  de  classes,

discriminatória,  que  registra  muitos  problemas  com  a  homofobia,  com o  racismo.

Evidentemente, a escola é um espelho disso e teria de ser um contraponto a essas

questões. Quando falamos de discriminação, tenho uma reflexão a fazer: fomos feitos

e  criados  de  que  maneira?  Não  quero  dizer  que  os  professores  ou  os  demais

presentes pensem dessa forma, estou falando da sociedade brasileira. É uma forma

masculina de pensar, uma estrutura em que as classes sociais são privilegiadas e em

que, muitas vezes, pensamos com a cabeça do privilégio. É uma sociedade em que o

bonito é ser branco e heterossexual e o normal é ser católico. Não quero dizer que

todos pensem dessa forma, mas que a sociedade brasileira se pauta nesses valores.

Ao falarmos de projetos de convivência, a primeira coisa em que devemos pensar é

que não existem dois iguais no mundo, no Brasil, em lugar algum. A diversidade é

uma questão fundamental e é muito fácil falar a respeito, mas muito difícil praticá-la

em nosso cotidiano,  em nossas casas, em nossas vidas. Ao falar  de diversidade,

temos de pensar que todos são diferentes. Mais do que isso, que as pessoas têm o

direito de ser diferentes. A partir daí, podemos tratar de diferentes temas. Ao falar de

gênero, pensamos que, apesar de a escola ter mudado, ainda falta muito. Os padrões
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culturais  muitas  vezes  permanecem.  Nós,  sem  querer,  estamos  a  todo  momento

reafirmando a masculinidade e a feminilidade. Como fazemos isso? Há escolas em

que, por exemplo, nas aulas de educação física, a turma é separada. Quando se

questiona o porquê, respondem que as meninas não têm força e que os meninos

podem machucá-las. Enquanto isso, as meninas reclamam que gostariam de jogar

futebol,  mas não têm direito  a essa prática.  Há ainda aulas de xadrez em que a

professora separa os meninos das meninas sob alegação de que os meninos têm

raciocínio  mais  rápido,  são  mais  capazes  de  resolver  os  problemas  com  mais

velocidade do que as meninas. Ou seja, reafirmam-se nas escolas crenças de gênero

que, na maioria das vezes, não são cientificamente comprovadas. Não é porque a

menina tem o cérebro maior ou menor, o lado esquerdo ou o direito, que não seja

capaz de jogar xadrez. Tudo isso deveria ser colocado em xeque dentro das escolas,

mas não é.

Sobre  a  homofobia,  que  é  a  aversão  que  a  sociedade  tem  em  relação  aos

homossexuais, nem é preciso citar exemplos. Anteontem, mais uma vez, bateram em

jovens homossexuais na Avenida Paulista, em São Paulo. Tudo isso também com

base numa concepção de que existe uma sexualidade correta e normal, assim como

existe uma religião, assim como existe o ser homem e o ser mulher. Nas pesquisas

realizadas com os jovens dentro das escolas, constatou-se que os homens são mais

homofóbicos do que as meninas. De modo geral, nas pesquisas em que perguntamos

“quem você não gostaria de ter como colega de classe?”, os homossexuais aparecem

nos primeiros lugares. O racismo é outro fenômeno da sociedade brasileira. Estamos

num país profundamente racista. Os apelidos e brincadeiras com esse tipo de apelo

são  feitos  no  cotidiano,  mas,  se  perguntarmos  às  professoras  e  aos  alunos,

responderão  que  não  são  racistas.  No  entanto,  há  aquele  que  sofre  racismo.

Realizamos uma pesquisa com a Profa. Mary Castro sobre o racismo no Brasil  e

verificamos que a questão do cabelo é um sofrimento fundamental no que diz respeito

às meninas.  Os meninos são chamados de picolé de asfalto,  cabelo ruim, cabelo

bombril  e  outros apelidos.  A sociedade tem de cuidar  muito dessas questões. Há

discriminação quanto à pobreza, à roupa, à aparência, à religião e à pessoa com

deficiência, mas não será possível tratarmos disso agora.
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Finalmente, é preciso olhar com muito cuidado a questão da discriminação. Quando

a escola deixa passar e adota a lei do silêncio quando há discriminação, não está

exercendo a sua função pedagógica e se torna um espaço negativo para a mudança

de comportamento. A violência tem relação com a qualidade de ensino e cria um

sentimento de não relação com a escola, de vulnerabilidade, de ausência de vontade

de ir  à  aula, de falta de possibilidades e de quebra da questão das amizades na

escola.

Gostaria de dizer a vocês o que o Paulo Freire sempre dizia:  devemos ter  uma

escola onde haja boniteza e alegria. Não falei sobre as condições físicas, mas elas

são óbvias. Sem elas, não teremos escola de qualidade.

Finalmente, deixo o meu “site”, o meu contato por “e-mail” na Flacso e o contato

pessoal. O Diretor da Flacso, Dr. Pablo Gentili, pediu que eu cumprimentasse vocês.

Temos todo o interesse em trabalhar com vocês e em disponibilizar todos esses anos

de experiência, para que tenhamos uma sociedade e uma escola com mais qualidade

de ensino e relações sociais mais efetivas. Esperamos que a escola faça parte da

boniteza e da alegria da vida dos professores, dos alunos, dos pais - sobre os quais

não chegamos a falar - e de todos nós.

- No decorrer do seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A  Sra.  Presidente  -  Para  proferir  sua  exposição  sobre  o  tema  “Violência  no

ambiente escolar”, passamos a palavra ao Sr. Luiz Carlos Castello Branco Rena.

Palavras do Sr. Luiz Carlos Castello Branco Rena

Bom dia  a  todas e  a todos.  Cumprimento  o  Deputado João Leite  e  os  demais

integrantes desta Mesa. Saúdo todos os que estão neste Plenário por uma discussão

tão importante, nesta manhã de 4 de outubro. Agradeço a oportunidade de estar aqui,

mesmo porque tive o prazer de reencontrar uma professora que dividiu comigo o

esforço do meu percurso formativo na Faculdade de Educação, a Profa. Maria Lisboa,

que eu não via há mais de 25 anos.

Quando fui convidado para participar deste evento, relutei um pouco. Gosto muito

de trabalhar com crianças. Peço-lhes que esqueçam um pouquinho a apresentação

feita pelo Deputado e vejam aqui um professor. Não consigo falar sobre este tema

sem  lembrar  o  Cássio,  meu  colega,  professor  de  Educação  Física,  assassinado
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brutalmente por um estudante. Não consigo falar deste tema sem lembrar o Sandro,

menino de 16 anos, negro, que estava dando os primeiros passos para sair da teia do

narcotráfico, envolvido, implicado num projeto de extensão da PUC Minas de Betim,

em parceria com a Arca. Esse garoto foi atingido por nove tiros, agonizou durante

uma noite inteira e não resistiu. Não consigo falar sobre este tema sem me lembrar

das  vítimas.  Não  podemos  esquecer  as  vítimas,  nenhuma  delas.  Não  consigo

esquecer  a  cena  do  sepultamento  do  Sandro,  em  que  estavam  a  mãe  e  os

educadores que acompanhavam esse garoto. A orientação foi: “Sepultem rápido, o

melhor é sepultá-lo depressa”.

Ofereço o meu esforço de pensar essa questão, o meu esforço de estar aqui, nesta

manhã, a esse professor e a esse menino, lembrando todos os outros professores,

meninas e meninos que caíram na teia da violência e não conseguiram escapulir

dela.

Trago-lhes uma reflexão que fiz recentemente, há alguns meses, num evento do

Tribunal sobre o ECA. Acresci a essa minha reflexão algumas propostas, já que este

fórum pretende pensar saídas, respostas para uma questão muito complexa. A fala da

Profa. Miriam nos mostrou o tamanho do problema, as suas várias faces. Vou deixar

alguns  pontos  de  lado,  abordarei  determinados  aspectos.  Vou  concentrar-me nas

propostas.

Este professor começou a dar aulas em abril de 1980. Passei, durante muito tempo,

por  escolas  públicas,  escolas  estaduais,  como  contratado.  Passei  por  escolas

particulares de grande porte de Belo Horizonte, fui professor de filhos de Deputados,

de filhos de Governadores, de filhos de grandes empresários. Fui parar no Norte do

Mato Grosso e no interior de Goiás para trabalhar com comunidades rurais. Voltei

para Belo Horizonte, hoje estou na PUC. Nesses 30 anos de percurso, estou nessa

universidade há 10 anos. A violência não é um fato novo para a escola, nunca foi. No

primeiro ano em que trabalhei com 18 turmas de 5ª série, quando assumi o ensino

religioso da escola estadual,  em 1980,  assisti  a várias coisas na Escola Estadual

Odilon Behrens,  onde comecei  a aprender  a ser professor.  Só aprendemos a ser

professores no momento em que encaramos uma turma. A violência não é um fato

novo, nem a violência como gesto dos adolescentes e das crianças, nem a violência
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como gesto do professor. Tive e tenho colegas violentos. Precisamos reconhecer que

atos e gestos violentos não partem só das crianças e dos adolescentes, muitas vezes

a violência que assistimos vindo de lá para cá é uma resposta a nossa ação violenta.

A escola se consolida,  infelizmente,  como palco  da  violência porque a  sociedade

banalizou a violência. Passamos a conviver com ela assim como convivemos com o

trânsito  difícil.  Hoje  demorei  uma  hora  e  meia  de  Betim  até  aqui.  Nós  nos

acostumamos com isso.

A violência também tem sua raiz numa política da invisibilidade. Somos levados

pela correria e pelo cotidiano da escola, que recebeu várias outras tarefas além da

sua mais fundamental e começou a tratar os nossos meninos e meninas como seres

invisíveis. Fico pensando se essa anulação da subjetividade, esse desconhecimento

da particularidade, daquilo que cada um tem de próprio,  assim como a atitude de

ignorar o sujeito único e particular que está diante de mim, não estão no elenco dos

fatores que produzem a violência na escola.

Durante décadas assistimos a uma política deliberada de pauperização da escola.

Os banheiros se tornaram inutilizáveis. As quadras não puderam ser usadas durante

muito  tempo  porque  estavam  cheias  de  buracos.  De  alguns  anos  para  cá,

começamos a assistir à tentativa de retirar as escolas da situação de pauperização

material,  mas  ainda  há  um  longo  caminho  a  ser  feito.  Ainda  há  muitas  escolas

pedindo pelo fundamental, pelo básico. Essa política de pauperização das escolas

também pode ser vista como produtora da violência.

Acho que não precisamos perder muito tempo pensando nas raízes da violência,

pois  a  Profa.  Miriam trouxe muitos  fundamentos para pensarmos nisso.  Apontarei

algumas  coisas  que  podem  ser  um  caminho.  Humildemente  sugerirei  algumas

mudanças de atitude e iniciativas.

A Profa. Miriam falou sobre a cultura da violência. Temos muitos sinais evidentes de

como essa cultura se torna cada vez mais arraigada e disseminada. Então, impõe-se-

nos a tarefa de mudá-la. Tenho consciência de que mudar a cultura não é tarefa para

uma  geração.  Se  há  alguém  pensando  que  sairá  deste  fórum  localizando  e

identificando respostas para amanhã, irá frustrar-se. Temos uma tarefa pela frente

que impõe atitudes, pensando no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. E
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essa tarefa de mudar a cultura é para algumas gerações. Preciso convencer as três

adolescentes que tenho em casa de que precisam dar continuidade ao que estou

tentando  construir  no  meu  esforço  como  professor  e  educador.  Tenho  que

compartilhar isso com as gerações futuras.

Dentro desse esforço de mudar a cultura, precisamos nos convencer, e a todos que

conseguirmos,  quase  em  um  esforço  de  conversão  -  sabem  aquele  sujeito  que

acabou de descobrir o caminho para a relação com o sagrado e ver que aquilo é

muito bom, portanto quer convencer todos à sua volta a fazer o mesmo caminho? -, a

praticar a cultura do cuidado. Precisamos resgatar a ideia de que cuidar do outro é

gostoso, faz bem para a alma, para o corpo, para as relações - o cuidar dentro da

família,  na  escola,  do  namorado  ou  da  namorada,  do  parceiro  ou  da  parceira.

Precisamos resgatar a ideia do cuidado. Devemos apostar na possibilidade de que

conflitos podem ser mediados. Tive muitos estudantes parceiros, como o Marco, que

está ali no fundo - é muito bom vê-lo aqui -, que fizeram a experiência da mediação

de  conflitos  e  trouxeram  vivências  muito  ricas,  conquistas  muito  importantes  -

pequenas conquistas em experiências de mediação de conflitos nas comunidades, as

quais  os  jornais  não publicam, sobre  as  quais  a  mídia  não joga luz.  Precisamos

fortalecer esse programa, investir recursos nele e envolver as universidades. A ideia

de que o conflito pode ser mediado precisa ser fortalecida.

Na verdade, esse é o esforço da aprendizagem da democracia. Estamos quase

com 30 anos da redemocratização do Brasil, mas ainda não conseguimos viver esse

processo  nas  microrrelações.  Quantas  vezes,  nas  relações  com  minhas  filhas,

percebo-me autoritário, antidemocrático. E sou uma pessoa que pegou o finalzinho da

ditadura e sabe o que é viver em um país sem democracia. E quantas vezes me pego

assim...  Vivemos todo esse processo de redemocratização, mas não conseguimos

traduzir  isso  nas  microrrelações,  nas  quais  incluo  a  relação  professor-aluno,  as

relações pedagógicas que ocorrem no chão das salas de aula, como disse a Beatriz.

Mecanismos de punição e  exclusão são insuficientes  para resolver  o  problema.

Estou  convencido  disso  depois  desses  30  anos  de  percurso.  Neles,  incluo  os

mecanismos de punição policial. Recentemente, fui iniciar um projeto de extensão em

uma escola do Bairro Citrolândia, em Betim, que vive nas manchetes das páginas
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policiais dos jornais. Ao chegar lá, encontrei uma viatura policial que foi buscar um

menino da 5ª série sob a acusação de ter roubado a professora. A viatura, depois de

pegar o menino e a pedagoga da escola, estava indo pegar a família para levá-los até

a delegacia e fazer a ocorrência. Nunca esquecerei essa cena. No dia em que eu,

professor, precisar chamar uma autoridade policial para solucionar os conflitos que

aparecem, estarei assinando meu atestado de incompetência. Estarei dizendo para

essa criança ou adolescente, para essa família e para a comunidade em que a escola

está inserida que não dou conta do recado. Terei que devolver meu diploma para a

faculdade de educação.

Não estou dizendo que policial não pode ser parceiro, pois pode e quero que seja,

mas em outro contexto, em outro ambiente. E fico feliz de ver aqui, participando desta

discussão, vários trabalhadores da polícia, que, muitas vezes, arriscam sua vida para

proteger um garoto. Podemos ser parceiros, mas na escola, ao encarar um problema,

tenho que resolvê-lo. E o gestor público, que é tão responsável quanto eu por aquele

ambiente, por aquela instituição, por aquela organização, tem que dividir comigo essa

responsabilidade.  Qual  é  a  saída? Não sei.  Não existe  receita.  Cada caso,  cada

situação, cada escola tem um cotidiano e uma história que eu preciso reconhecer e

respeitar  na  hora  de  construir  a  solução  para  aquele  momento.  Não  há  receita.

Gostaria  de  sugerir  que  reconhecêssemos  as  crianças  e  os  adolescentes  como

parceiros  e  atores  sociais  indispensáveis  para  a  construção das soluções  para  o

problema da violência. Não adianta querermos resolver isso sozinhos insistindo na

ideia de que o adulto tem mais experiência, de que o adulto consegue pensar melhor,

de que o adulto organiza mais as ideias. O adolescente e a criança têm o seu jeito de

funcionar, mas, se tivermos a paciência e a humildade de sentar e dizer “meu filho,

quero  te  escutar”,  vocês  vão  se  surpreender,  assim  como  eu.  Precisamos  nos

perguntar. A metade desta plateia, que está na minha frente, deveria ser de garotos.

Ao final vou deixar uma provocação para a Assembleia Legislativa e para todos nós.

Queria fazer outra sugestão. Se, dentro de uma escola, consigo perceber que existe

um garoto sinalizando que está trilhando um caminho em que ele substitui a palavra

pela violência, em que ele substitui a possibilidade de negociar pela imposição do seu

desejo; que pode construir  uma história  e um caminho de agressão e violência à
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comunidade; e que pode constituir um risco para seus pares, a escola deveria ter a

obrigação de oferecer um acompanhamento individualizado a esse menino. E não

são tantos assim. Acostumamo-nos com a ideia de que são muitos porque a mídia

nos bombardeia todos os dias com um caso. E os casos de sucesso, de meninos que

deram certo? Esses não aparecem. Digo-lhes que não são muitos. O gestor público

da educação deveria cumprir a tarefa de assegurar condições a essa escola para que

garanta a esse menino um acompanhamento individual, a fim de ser cuidado antes

que seja tarde. Que ele seja cuidado, que seja objeto da minha atenção, que possa

olhar no meu olho e sentir o prazer que tenho de estar ao seu lado, de sentir que é

cuidado, gostado, amado. Esse gesto poderia mudar a trajetória de muitos meninos e

meninas.

Então lhes deixo a reflexão de que, talvez, no esforço de pensar em uma política de

ataque à questão da violência, comecemos a dispensar atenção individualizada aos

meninos que precisam, a qualificar o professor para lidar com situações de violência

que não têm data marcada nem hora para acontecer. Muitas vezes, o professor é

pego de surpresa e não sabe o que fazer. Nesse sentido, a Assembleia, a Secretaria

de Educação e o MEC deveriam convocar - não convidar - as instituições de ensino

superior que preparam professores para as redes estadual e municipal de ensino e

obrigá-las a rever o projeto pedagógico. Além do fechamento sistemático do curso de

licenciatura, os que existem estão levando para as salas de aula professores que não

dão conta de encarar essa realidade. As instituições de nível superior precisam rever

o seu jeito de trabalhar. É preciso qualificar os professores, a direção das escolas e

os gestores público para saberem lidar com a violência produzida pelos professores e

encarar que eles atuam com violência.

Para encerrar, a escola é o espaço privilegiado da contradição. Tem tudo o que a

Miriam disse, não podemos negar. Mas estou convencido de que a escola é o lugar

de construção de vínculos, que amplia o horizonte do sujeito e onde há uma forma de

sociabilidade que não exite em nenhum outro lugar.  Não podemos negar, sabotar,

recusar  isso  às  nossas crianças  e  aos  nossos  adolescentes.  É  o  lugar  da  festa.

Mesmo se não quisermos, eles transformam a escola numa festa. É também o lugar

da alegria,  que,  na  verdade,  é  o  outro nome da escola.  A origem etimológica  da
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palavra “escola” é “alegria”.

Para fechar, quero fazer uma provocação. Que a Assembleia, que tomou a iniciativa

de realizar fóruns com o mundo adulto nas regiões do Estado e em Belo Horizonte,

providenciasse os  recursos,  as  condições  necessárias  para  fazermos  isso  com a

juventude,  discutirmos  essa  questão.  Como  ela  pode  ser  nossa  parceira  no

enfrentamento da violência? Como podemos dar conta desse recado, tendo-a como

principal  ator  desse cenário? Coloco-me à disposição para ajudar a pensar nisso.

Obrigado.

A Sra. Presidente – Obrigada, Prof.  Luiz Carlos Rena, da PUC Betim. Moro em

Betim e fico orgulhosa, professor, de ouvir  tantas autoridades ilustres. Gostaria de

pedir  à  assessoria  da  Casa  que  as  sugestões  do  Prof.  Luiz  Carlos  fossem

acrescentadas  às  propostas  a  serem encaminhadas,  no  final  do  nosso  fórum.  É

extremamente  importante,  como  ele  disse,  discutir  com  as  universidades  e  a

juventude  o  projeto  pedagógico  para  o  magistério.  Certamente  a  PUC  e  outras

universidades poderão fazer esse debate com os nossos jovens. O grande desafio

que temos hoje é exatamente incluir os jovens nessa discussão.

Palavras da Sra. Marli Medeiros

Não preciso dizer da felicidade e da satisfação de participar deste fórum. Agradeço

o convite. Há alguns anos, fizemos um congresso na área da saúde. No final, durante

a  avaliação  de  vários  médicos  e  profissionais  da  saúde,  sugeriram-nos  que

fizéssemos  um  fórum  semelhante  na  área  da  educação,  porque,  antes  de  se

formarem,  foram  educados  para  serem  médicos.  Assim,  é  importante  essa  área

passar  por  todo  esse  cenário,  que,  como  foi  dito,  não  é  apenas  nacional,  mas

internacional.

Represento uma organização que há cerca de 75 anos atua com o desenvolvimento

e o resgate de valores humanos. E ela é realmente uma organização muito bem-

sucedida. Existe em mais de 120 países, com cerca de 6 mil escolas. É uma escola

diferente, exatamente para se pensar e refletir sobre os valores humanos, os valores

que temos. É provado por todas as áreas da sociedade que eles são intrínsecos, são

inatos. Tenho a felicidade de ter conhecido essa organização cedo na minha vida e

dela participo.



556
____________________________________________________________________________

Gostei muito do que se falou aqui, mas a questão de atuar com a criança, com o

adolescente, com o jovem, com o aluno em si,  traduzo como uma coisa mais do

coração  também,  não  apenas  a  obrigação  ou  o  cumprimento  de  um  dever  para

receber retorno financeiro no final do mês. Posso dizer a vocês que essa organização

é a maior organização de voluntários do mundo. Sou voluntária há quase 30 anos. E

faz  bastante  diferença.  Não  que  todos  tenhamos  de  ser  voluntários,  é  óbvio.

Precisamos dos nossos recursos, e é preciso ter recursos. Mas vou focar um pouco

mais a solução porque vejo que todos,  com bastante autoridade e experiência, já

expuseram - e vocês conhecem - os problemas. Todos os dias os vemos nos jornais e

na  mídia,  mas  realmente  podemos  pensar  um pouquinho  na solução.  E  tenho  a

oferecer a vocês um pouco da solução que temos experimentado.

Precisamos atuar com a visão de que os valores são fundamentais na vida. Eles

foram esquecidos e perdidos. Temos uma parceria com as Nações Unidas e com a

Unesco e temos um trabalho aprovado na Unesco que é exatamente sobre os valores

em  todas  as  áreas  da  sociedade.  Esse  projeto  ganhou  muito  peso  na  área  da

educação, corre o mundo todo, inclusive o Brasil, e já foi apresentado aqui em Minas

Gerais. Trabalhamos com o foco de como o educador, o “staff” das escolas e os pais

podem se unir, inspirar e promover aquilo que os alunos querem ver e têm esperança

de ver, mas não conseguem.

Vivemos  em  um  mundo  de  muitas  informações.  Quando  as  pessoas  estavam

expondo, lembrei-me do meu momento escolar. Quando eu ia para a escola, era um

prazer, porque eu queria ficar lá. A escola tinha um ambiente muito agradável. E hoje

todos olhamos para a escola e sentimos medo, a escola virou um ambiente de receio.

Por quê? Temos de nos unir para a solução. O que faltou? Muita informação. Hoje

qualquer aluno, qualquer pessoa tem um brinquedinho na mão para obter informação

sobre o que está acontecendo no mundo, sobre quantas pessoas mataram e quantas

pessoas morreram. Falta enxergar e vibrar um pouquinho com a possibilidade.

A organização de que participamos foi fundada para isso, para trabalhar valores,

quando se percebeu que eles estavam faltando na sociedade. E isso é um problema

e está sendo um problema. Que tipo de valores? Por exemplo, sei que este fórum foi

criado para se pensar na violência e como promover a paz. A paz é um valor, com
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certeza. Mas a paz perdeu força quando foi vista como um valor menor, sem força,

como uma coisa passiva, enquanto a paz é ativa, porque proporciona um conforto

que gera força, que gera segurança. E um dos valores que sentimos que falta na

sociedade é a autoestima. Por falta até da paz. Esse aluno que está criando violência,

praticando violência ou sendo violentado não possui autoestima, não reconhece a si

mesmo como alguém que poderia ser uma outra pessoa, que poderia aprender e ser

um agente de mudança ou alguém na sociedade, ajudando a sociedade para o bem.

Como falamos em viver valores, é viver, porque saber, nós sabemos. Sou mineira de

coração, mas nasci em São Paulo, onde a violência é muito grande também. Gosto

muito da arte dos mineiros e da música que fala: “A lição sabemos de cor, só nos

resta aprender”. Isso ecoa na minha mente. Sabemos muito, mas na hora em que

conseguirmos viver isso, viver para inspirar, para enxergar o outro como ele é, e não,

o  medo  do  que  representa,  acredito  que  vamos  gerar  paz.  Tenho  algumas

experiências interessantes.

Fico feliz por ver todos vocês aqui. Fizemos uma parceria com a corporação da

Polícia Militar por dois anos. A Polícia e a Brahma Kumaris nos convidaram para fazer

um trabalho de valores. Conversamos muito a respeito disso com a Secretaria de

Justiça, o que nos levou a ministrar palestras em prisões de alta periculosidade. Foi

uma experiência interessante. Na época, a Secretária de Justiça me disse o seguinte:

“Primeiro, gostaria que você falasse para ex-policiais que, por algum motivo, foram

presos”. Quando cheguei lá, cercaram-me de proteção, de segurança, mas disse que

não havia necessidade. Não conseguia pensar que estava numa prisão, numa cadeia

e comecei a falar sobre a proposta, que era exatamente trabalhar a autoestima. No

fim da minha exposição, um dos detentos se virou e me disse: “Pela primeira vez,

estou sentindo que alguém está me olhando como gente”. Então falei para ele: “Mas

alguma vez você duvidou que é gente?”.

Deixo para vocês uma experiência muito forte: os nossos pensamentos – com os

quais trabalhamos -, os nossos sentimentos, antes das nossas palavras, de qualquer

ação,  geram  uma  arma  muito  forte.  Nossos  pensamentos  geram  uma  vibração

negativa,  por  exemplo,  quando  já  entro  em  um  ambiente  pensando  que  aquela

pessoa é violenta. Isso já é uma arma. Todos vocês já devem ter sentido isso. Muitos
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professores pediram-me que esse projeto de desenvolvimento de valores fosse feito

nas  escolas,  na  educação  e  disseram:  “Por  favor,  a  minha  escola  tem  de  ser  a

primeira porque é a pior do Estado. Não estou mais aguentando os meninos, eles

estão  muito  violentos”.  Esse  tipo  de  sentimento  já  gera  uma  predisposição,  e

acabamos  incutindo-a  nas  crianças,  nos  adolescentes,  nos  jovens.  Com  a nossa

experiência nesse trabalho de acreditar no outro lado que todos temos, primeiramente

vemos e investimos nesse lado antes de pensarmos no problema. O problema existe,

mas, antes, não era problema.

Nesse sentido, temos de aceitar mais os métodos estabelecidos. Como foi colocado

para nós quando trabalhamos em parceria com a Polícia Militar, o policial deveria ser

visto como amigo, e não, como aquela pessoa de quem se tem medo. Como o senhor

disse, Prof. Luiz Carlos, o policial devia ser amigo do jovem, da criança e até levá-la

para um hospital, se estivesse passando mal, e não, representar o medo, a ameaça

de algo que não fez, que pode ou que está fazendo. Isso realmente gera violência.

Violência gera violência. O que podemos fazer para encontrar uma solução? Olhar

para dentro de nós e descobrir se temos os valores necessários. Quem, por exemplo,

não pode ser gentil? Nesse trabalho de valores, conversamos muito com o pessoal

da escola. Vocês falam nas salas de aula: “Vocês precisam ser mais educados, mais

gentis, mais pacientes”. E o aluno sai na hora do recreio, no final da aula, e vê o

próprio professor, aquele que está servindo a merenda ou aquele que está tomando

conta da escola impaciente, não gentil, com seus diversos problemas sendo expostos

de alguma maneira. Então, isso não inspira.

Falou-se em igualdade. Acredito que igualdade deve ser neste nível: se espero algo

do aluno, em primeiro lugar preciso dar.  Essa é a verdadeira liderança que todos

querem. O líder  não é aquele que impõe:  é aquele que é, que inspira. É esse o

cenário que vemos na sociedade hoje. Também recebemos muitos convites para falar

de liderança. Mas não é porque sou líder que posso exigir que você cale a boca, que

você não faça, enquanto eu faço. Esse trabalho é muito importante. Acredito que é a

solução que vai ajudar todos nós.

As  escolas  nos  pedem  para  desenvolver  projetos  sobre  valores.  Uma  das

dificuldades enfrentadas por algumas pessoas que querem trabalhar nessa área são
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os  que  não querem, aqueles  que respondem:  “Eu não  ganho  pra  isso.  Não  vou

colocar alguma coisa extra no meu 'curriculum' escolar. Vão me pagar alguma coisa

para isso? Isso não vai funcionar”. Este é o problema: mais que a violência que está

acontecendo, é a não aceitação dos diversos métodos existentes, que são efetivos e

eficazes para a solução. Para mim, violência é apenas escuridão. E não tem força,

porque, quando a luz aparece, a escuridão some. É não querer acender a luz, não

querer enxergar que existe a luz. É importante desenvolver valores inatos a qualquer

ser humano.

Lembro-me de uma época em que fomos convidados pela BHTRANS a trabalhar

com o que chamavam de adolescentes em risco. Havia 80 adolescentes. A pessoa

que me recebeu disse: “Marli, se você não quiser, não precisa falar, porque eles estão

terríveis”. Respondi que havia ido para falar e falaria. Mais que falar, tentei sensibilizá-

los sobre seus valores. Só pequei em uma coisinha: fiz uma dinâmica durante a qual

seria necessário escrever. Na hora me envergonhei, porque alguns deles não sabiam

escrever. Mas ajudamos e fizemos um trabalho com os 80. Obviamente, no primeiro

momento quase metade não quis participar e começou a sair. Passamos a trabalhar

com os que queriam participar, com os que queriam falar de valores, com os que

queriam  enxergar  valores  uns  nos  outros.  Essa  era  a  dinâmica.  Quando os  que

saíram começaram a ver os que ficaram falando a respeito de paz, de felicidade, de

amor, de paciência, de tolerância, de autorrespeito, de autoestima, etc., começaram

lentamente a voltar e a me perguntar se poderiam participar. Claro que poderiam. Ou

seja,  espontaneamente,  todos  participaram.  E  vocês  podem  imaginar  o  que

escreveram ou pediam para escrever, o que enxergavam uns nos outros: nada mais

que valores.

Talvez,  com  tantos  métodos  sobre  os  quais  vocês  estão  conversando  ou  vão

conversar nestes próximos dois dias e meio, tempo que ainda teremos, e em outras

oportunidades  que  surgirão  para  trabalhar  esse  tema  tão  importante,  se  vocês

quiserem, poderão pensar um pouquinho que a falta  também é como alguém me

enxerga e  como posso reaprender.  Vocês  sabem que a  educação surgiu  não de

colocar algo que o outro não sabia? A palavra “educare” surgiu de ajudar, trazer para

fora  o  potencial  que existe em cada um. Às  vezes  nos  esquecemos de que não
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somos educadores, somos apenas os facilitadores na busca de trazer para fora o

potencial e algo de muito bom que exista em todos. Facilitamos um reaprendizado.

Nesse campo de valores, facilitamos esse importante desenvolvimento pessoal.

Há  poucos  anos,  uma  aluna  da  PUC  Minas  ligou-me,  convidando-me  para  a

formatura  da  turma dela.  Ela  me pediu  que falasse para  os  alunos que estavam

acabando o ano alguma coisa de valores, porque eles estavam com medo. Perguntei:

medo? Um momento tão importante como este em que vão receber  o diploma e

trabalhar,  colocar  os  conhecimentos  em  prática!  Ela  me  disse  que  ficaram

confortavelmente  durante  todos  os  semestres,  como  amigos,  estudantes,  mas,

naquele momento, enfrentariam a sociedade, os problemas. Isso me chamou muito a

atenção, pois não pensamos nesse tipo de situação, do medo de fora, do medo da

violência externa, do medo que está por fora das paredes de uma universidade, de

uma escola. E o medo gera violência. É uma violência gerada por outra violência.

Como foi  dito  aqui,  podemos  pensar  naquela  violência  agressiva,  externa,  óbvia,

visível, mas há também a violência que gerou a violência externa, que é o acúmulo

das pequenas violências em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, como o

medo, o receio, a crítica, que é uma visão dos defeitos. Costumo ver o crítico como

aquele que fica confortavelmente na poltrona apontando as falhas, mas pouco faz

para  mudar  alguma  coisa.  De  repente,  as  escolas  estão  permeadas  por  esses

sentimentos. De repente, podemos mudar um pouco a nossa visão. Quando nossa

visão muda, nossa atitude muda.

Deixo  para  vocês  a  mensagem  dessa  organização  que atua  no  mundo  inteiro.

Como disse,  não é só no  Brasil  que existem esses  problemas,  mas também em

vários outros lugares. Mas, no Brasil, fazemos aquilo que podemos fazer, e tem sido

um  grande  benefício  trabalhar,  pensar,  ver  e  ser  exemplo  em  termos  de

desenvolvimento de valores. Não há outro método. A paz é um valor, e paz não se

compra, não se ganha, não se adquire. Estamos até hoje buscando a paz, e a paz se

resgata.

Obrigada  pela  atenção  de  vocês.  Realmente  deixo  todos  os  meus  melhores

sentimentos para que este fórum traga muitas reflexões, além de soluções para esse

problema,  que  não  é  tão  grande,  se  todos  arregaçarmos  as  mangas  e  fizermos
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alguma coisa para resolvê-lo. Uma boa tarde a todos.

A Sra. Presidente – Obrigada, Marli Medeiros, Coordenadora Regional Sudeste da

Organização Brahma Kumaris. Sua fala me chamou a atenção, porque creio também

que  a  palavra  tem  poder.  Esse  aspecto  merece  discussão  para  que  possamos,

considerando a palavra como semente, plantar sementes de luz positivas.

Palavras da Promotora de Justiça Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick

Bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do ilustre Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia,  que abre  esta  Casa para  a realização desta

discussão.  Também gostaria  de cumprimentar  os  Deputados  João Leite,  Bosco e

Maria  Tereza  Lara  pela  brilhante  condução  das  reuniões  preparatórias  para  este

fórum técnico, “Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”. Cumprimento ainda

todos os professores da Mesa que já abrilhantaram este evento, bem como o meu

colega e querido amigo Joaquim Miranda, que divide este espaço comigo, na fala do

Ministério Público. Especialmente, saúdo as queridas Terezinha e Kátia, do CVI.

No meu discurso darei enfoque à fala da educação inclusiva. Estou representando o

Dr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, que, este ano, teve a

iniciativa de criar a Promotoria Estadual de Defesa da Educação, destacada da área

da Infância e da Juventude, que irá trabalhar em cooperação com a Infância e com os

demais  órgãos  de  execução  e  centros  de  apoio,  para  que  possamos  pensar  e

executar um trabalho efetivo de educação.

Também  gostaria  de  cumprimentar  a  Polícia  Militar  pelo  brilhante  trabalho  no

Proerd. Ela esteve conosco nas reuniões preparatórias. Aliás, a nossa parceria com a

Polícia Militar já faz um longo tempo.

Neste fórum, o Ministério Público se fará presente em três falas. Inicialmente, na

minha, no que diz respeito a alguns aspectos relacionados à educação inclusiva e à

defesa do alunado com deficiência. O colega Joaquim, com propriedade, fará as suas

abordagens  na  área  criminal.  No  período  da  tarde,  o  Ministério  Público  será

representado  pelo  colega  Celso  Penna  Fernandes  Júnior,  que  falará  sobre  a

integração de ações e programas, com destaque para o ECA.

No tocante ao direito à educação inclusiva, escolhi esse tema porque faz dois anos

e  três  meses  que  trabalho  na  coordenação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de
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Defesa  da  Pessoa  com  Deficiência  e  Idosos  e  fiz  um  trabalho  de  destaque

relacionado ao direito à educação inclusiva e à inclusão da criança com deficiência na

escola.

Na medida em que pensamos na educação como um direito indisponível de todas

as  crianças  e  adolescentes,  também  devemos  dar  destaque  à  criança  com

deficiência, porque ela também precisa ter o seu direito garantido dentro da escola

enquanto espaço de socialização, escolarização e humanização.

Nas décadas de 50 e 60, praticamente não havia crianças com deficiências, alunos

com deficiências  no  espaço escolar,  porque a  cultura  da  época dispunha que  as

crianças e os jovens com alguma deficiência deveriam estar em espaços segregados,

separados das demais crianças, em razão dos mais diversos argumentos. Talvez a

principal razão para isso fosse porque essas crianças e esses jovens requeriam um

tempo  um  pouco  mais  lento  para  o  aprendizado  e  por  isso  precisariam  estar

adequados a esse tempo, num outro espaço que não a escola. Contudo, após 1988,

após lançada a semente na década de 70, o art. 227 da Constituição Federal diz que

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,

entre tantos direitos, o direito à educação. Aqui também incluímos a nossa criança

com deficiência porque devemos pensar no direito à igualdade, isto é, na educação

para todos e nos mecanismos de não exclusão.

Como foi dito, a paz é tida como um valor, um valor ativo, que propicia conforto,

segurança e autoestima. Segundo a etimologia da palavra “educar”, é preciso trazer

para fora  o potencial  que existe  em todos  nós.  Quando tratamos a  educação da

criança com deficiência, queremos dizer que acreditamos no seu potencial e que ela

vai aprender na medida do possível, como qualquer um de nós. Cada um tem um

nível de aprendizagem, e o mesmo ocorre com a criança com deficiência. Quando

pensamos na escola como um espaço de diversidade, um espaço de antipreconceito,

precisamos abrigar essa criança com deficiência para que haja potencialização dos

seus valores. Isso é possível? É possível. Hoje há crianças portadoras de síndrome

de Down que frequentaram a escola inclusiva - a escola para todos - formadas em

jornalismo e “design” gráfico e até mesmo inseridas no mercado de trabalho como

modelos. São exemplos reais que conhecemos. Por que não? Por que pensar que a



563
____________________________________________________________________________

pessoa com deficiência tem de ficar ou em casa ou num centro de referência? Aliás,

entendemos esse centro de referência - nosso respeito à Apae -, que faz um trabalho

maravilhoso,  como uma instituição  que  precisa  estar  presente  no  contraturno  da

escolarização, para permitir a presença e a inclusão da criança com deficiência na

escola. A educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o

exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Portanto, entendemos que a

criança com deficiência deve estar na escola para que haja o exercício do seu direito

à cidadania, um preparo para ela no tocante aos anos vindouros.

Falamos na deficiência sob todos os aspectos. Quando digo que quero uma escola

acessível, significa que desejo uma escola sem barreiras arquitetônicas. Para mim,

cinco  centímetros  de  degrau  não  são  nada,  mas  poderão  ser  um  obstáculo

intransponível  para  algumas  pessoas.  Essa  escola  deve  abarcar  todas  as

deficiências. Algumas pessoas dizem que há deficiências severas e que a criança não

acompanhará o currículo. Já que a escola é um espaço de sociabilização, ela não

visa  somente  o  vestibular.  Mas  é  somente  na  escola  que  alcançaremos  o

desenvolvimento do direito à cidadania. Não estou pensando no vestibular, mas nos

futuros homens que aquelas crianças se tornarão. Qualquer ganho de aprendizado

representa  um  lucro.  Às  vezes,  não  haverá  ganho  na  escolarização,  porque  a

deficiência pode ser severa, mas o simples fato de aquela criança estar numa aula de

educação física, de teatro e de música ou em atividades recreativas pode trazer-lhe

um  ganho  na  educação.  Isso,  por  sua  vez,  pode  levar  à  diminuição  de  um

medicamento que ela usa em casa. Isso é fato. Digo isso em função de exemplos

ocorridos  no  Centro  de  Apoio  Operacional.  Sempre  haverá  um  ganho.  E  há  um

ganho. É necessário que uma pessoa com deficiência esteja na escola. É um direito

do aluno que não tem deficiência ter esse companheiro, porque ele vai aprender com

o tempo do outro.

Precisamos saber se a escola é um espaço de diversidade. Temos vários tempos.

Cada um tem um ritmo - um mais acelerado, outro absolutamente devagar. Cada um

precisa aprender com o tempo do outro para alcançar a valorização da autoestima,

como a Marli tão bem expôs.

Nesse sentido, o Ministério Público quer que a legislação atual exija a efetivação de
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uma escola inclusiva para todos os portadores de deficiência ou de diversidade. É na

escola que encontraremos a harmonização da diversidade.  Portanto, é necessário

haver direito ao acesso e à permanência na escola desse aluno com deficiência. Não

basta  a  matrícula:  temos  de  ter  um  atendimento  educacional  especializado  no

contraturno ou dentro da sala de aula, para que esse aluno com deficiência participe

de  todas  as  atividades.  Senão,  evidentemente,  pode  haver  algum  tipo  de

desinteresse.

Queria reforçar a necessidade de se olhar essa criança como sujeito de direitos.

Por conta disso, a própria Convenção da ONU de 2006 concluiu que temos de tratar a

pessoa com deficiência como pessoa, porque em algum lugar do mundo isso não

acontece. É aqui, numa escola do Brasil, que isso tem de ser efetivado, na medida

em que o  País  ratificou  essa convenção como tratado de direitos  humanos,  mas

também com o “status” de emenda constitucional. Essa convenção tem relação com

um  dispositivo  da  Constituição,  sem nos  esquecermos de que é  crime recusar  a

matrícula de uma pessoa com deficiência. Sendo assim, qualquer agressão a esse

aluno com deficiência tem de ser vista como uma dupla violência. Se estamos falando

de “bullying”, se estamos falando de violência de aluno para aluno, quando ocorre a

violência a um aluno com deficiência, há uma dupla ofensa.

Para finalizar, gostaria de deixar um recadinho com o qual sempre fecho a minha

fala.  É  uma frase  de Guimarães  Rosa:  “Digo,  o  real  não está  na  saída  nem na

chegada, ele se dispõe para a gente é na travessia” - é no nosso processo. Quer

dizer,  é  aqui  e  agora  que temos  de pensar,  praticar,  colocar  a  mão na massa e

efetivar o direito dessa criança com deficiência, para que efetivamente tenhamos uma

educação inclusiva de qualidade.

Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez na Assembleia Legislativa dando

esse recado e colocando a Promotoria Estadual de Defesa da Educação à disposição

de todos. Um bom seminário para todos nós é o que desejo. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Dra. Maria Elmira. Aliás, a Promotoria é uma das

instituições  organizadoras  deste  fórum  técnico.  No  total,  mais  de  50  entidades

participaram  da  organização;  não  foi  uma  coisa  só  da  cabeça  de  Deputados  e

Deputadas  das  comissões.  A Elmira  é  Coordenadora  da  Promotoria  Estadual  de
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Defesa da Educação, e muitas pessoas nem devem saber que esse órgão existe. Foi

criado  em  junho  deste  ano.  Queria  parabenizá-la  porque  uma  promotoria

especializada em educação é muito importante neste aspecto que está sendo tratado

aqui, mas também de modo geral. A educação é prioritária para construirmos uma

sociedade onde haja verdadeiramente uma cultura da paz.

Na sua fala, você abordou a questão das pessoas com deficiência, e aproveito para

citar a Terezinha e a Kátia, representantes de movimentos de defesa das pessoas

com  deficiência,  que  estão  sempre  presentes  nos  eventos  relevantes  para  a

sociedade.  Você também reforçou a participação da Polícia Militar,  com o Proerd.

Também acreditamos que é um dos projetos fundamentais para construirmos essa

cultura da paz. Onde há o Proerd, o jovem e o adolescente não têm medo da polícia.

Eles a respeitam e veem os integrantes da Polícia Militar como seus amigos. Isso é

muito  importante  para nós,  especialmente  na construção de uma sociedade mais

fraterna.

Passo a palavra ao Dr. Joaquim José Miranda Júnior, Coordenador do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais - Caocrim. É também um parceiro desta

Casa na discussão de temas importantes para a sociedade, no combate ao crime e

na  construção  de  uma sociedade  mais  justa.  Haverá  o  debate,  ela  vai  anotar  a

pergunta e depois registrará publicamente o endereço da Promotoria de Defesa da

Educação. Com a palavra, o Dr. Joaquim.

Palavras do Promotor de Justiça Joaquim José Miranda Júnior

Na pessoa da Deputada Maria Tereza Lara, cumprimento os demais parlamentares

presentes.  Esta  Casa  está  sempre  de  portas  abertas  para  discutir  os  grandes

problemas  do  povo  mineiro  e  sem  ficar  apenas  na  teoria,  pois  temos  visto  a

Assembleia partir a campo em busca de resultados desejáveis. Assim acontece nas

áreas de segurança pública, educação e saúde. Temos que parabenizar esta Casa

pelos excelentes trabalhos que tem prestado a todos nós. Cumprimento minha colega

Maria Elmira, o Prof. Luiz Carlos e os demais componentes da Mesa. De maneira

carinhosa,  cumprimento  as  professoras  e  professores  presentes,  nossos  amigos

policiais militares, os Defensores Públicos, as senhoras e os senhores. Nesta manhã,

estamos tratando de uma questão muito relevante. Dividirei minha fala em três partes.
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Primeiro,  vou explicar como a Promotoria Criminal  observa essa situação;  depois,

dizer o que os Promotores têm feito; e, por fim, falar o que pensamos poder ser feito

por toda a comunidade.

O Procurador-Geral de Justiça me incumbiu de participar da última convenção da

ONU sobre prevenção ao crime, em que ouvi Chanceleres de todo o mundo fazerem

suas exposições e pude entender que tudo poderia ser simplificado em expressões

como: “O crime, em nosso país, cresceu muito”; “Não sabemos o que fazer com o

tráfico  de  drogas,  que  assumiu  proporções  incontroláveis”  ou  ainda:  “Hoje  não

sabemos como fazer para combater a criminalidade”. Ouvi isso de representantes de

países árabes -  onde se corta mão de ladrão e pescoço de quem pratica crimes

severos -, de países orientais, dos EUA, de países europeus e de países da América

Latina. E fiquei pensando o que há de errado conosco.

Apesar de toda a evolução, de todo o progresso, de todo o avanço científico, parece

que  as  relações  humanas  se  degradam  a  cada  dia.  Perdemos  o  respeito  pelo

próximo. É muito difícil encontrar um diagnóstico simples para a questão da violência.

Na  academia,  a  Polícia  Militar  ensina  que,  para  a  ocorrência  de  um  crime

propriamente dito, concorrem três fatores principais: em primeiro lugar, um ambiente

favorável; depois, uma vítima propícia; e, por fim, um agente motivado. Que coisa!

Por que esse agente está motivado? Qual é a motivação? Podemos citar os fatores

sociais,  econômicos,  a  geração  de  emprego,  de  renda,  mas  não  podemos  nos

esquecer dos valores familiares.

Como Promotor de Justiça e como cidadão, acredito que a punição penal é outro

fator relevante. Se a pessoa tem certeza de que será rigorosamente punida pelos

seus atos incorretos, é possível que esse receio contribua na prevenção da prática de

novos crimes. Vemos isso, por exemplo, em relação ao Código de Trânsito: quando

se endurece um pouco, o pessoal coloca o pé no freio. Observamos o mesmo em

relação a porte de armas. Há alguns anos, todos os fazendeiros tinham inúmeras

armas nas paredes de suas casas; hoje eles não as têm mais por medo da punição

penal.  Enfim,  uma  proibição,  acompanhada  de  uma  pena  severa,  pode  ser  um

componente importante para a repressão da violência. Porém não basta - longe de

ser só isso. Por mais esforço e jogo que possamos fazer com as estatísticas, temos



567
____________________________________________________________________________

que concluir que a violência tem crescido, inclusive nas escolas. Isso é evidente.

Ouvimos isso aqui, hoje, mas não precisaríamos comparecer a um encontro desta

natureza para termos ciência de que nas escolas, atualmente, matam-se, agridem-se

e desrespeitam-se professores. Chegamos a um ponto em que não sabemos o que

fazer. Não sabemos se fazemos como aquele casal de Timóteo que reteve os filhos

em casa e passou a lhes dar educação longe da escola, talvez com medo de que

pudessem agredir ou ser agredidos. O certo é que é preciso fazer algo.

Da parte da Promotoria de Justiça, o que tem sido feito é aquele dever de cada dia.

Os Promotores de Justiça estão imbuídos de não apenas assinar aquela denúncia

criminal  e  requerer  do  Juiz  a  prisão  dos  culpados,  mas  também  de  participar

ativamente dos conselhos da comunidade, que são inúmeros, desde o Conselho da

Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o Conselho de Segurança Pública, o

Conselho Antidrogas até  a educação,  a saúde e outros.  Os Promotores têm sido

motivados pelo Procurador-Geral a atuarem muito próximos à comunidade, sentindo

os dramas sociais e dando o apoio que estiver ao seu alcance. É claro que isso não é

grande  coisa,  mas,  de  acordo  com  o  que  está  na  esfera  das  atribuições  da

Promotoria da Justiça, o cidadão pode contar, sim, com a força do Ministério Público.

Estaremos  sempre  prontos  para  tentar  encontrar  soluções  viáveis.  O  Ministério

Público tem hoje um corpo de quase mil Promotores de Justiça espalhados por todo o

Estado. Cada um deles está absolutamente comprometido com as questões sociais.

Essa tem sido a nossa meta, e não, simplesmente abaixar a pilha de processos ou

participar de audiências. Pretendemos também fazer alguma diferença na sociedade,

entender os seus problemas e buscar soluções.

Sabem o que vem acontecendo na Promotoria de Justiça? Todos os dias, na porta

do nosso gabinete, recebemos alguém que diz: “Doutor, vim pedir ajuda. Não sei mais

o  que  fazer  com  o  meu  filho.  Gostaria  de  entregá-lo  ao  Estado”.  E  temos  de

responder que o Estado não quer o filho dele. Ele diz: “Olha, não sei mais o que fazer,

pois o meu filho não me obedece. Doutor, vocês poderiam dar um corretivo nele e

fazer algo, pois não sabemos mais o que fazer”. Outros dizem: “Meu filho está usando

droga. Ele nos acorda pela manhã com uma faca em nosso pescoço, pedindo R$5,00

para comprar droga. Doutor, faça algo por nós”. Às vezes limitamo-nos a ouvir e a
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dizer:  “É,  a  senhora  é  uma sofredora.  A senhora  tem passado por  uma situação

difícil”. A cada dia que passa a situação se torna mais preocupante. Eventualmente,

encaminhamos  a  pessoa  a  uma  casa  de  recuperação,  a  uma  terapia  e  a  um

tratamento médico e requeremos até uma internação compulsória, que é um tanto

questionada por alguns, mas temos feito isso todos os dias.

O  crescimento  do  tráfico  de  drogas  tem  sido  algo  que  tem  contribuído

decisivamente para o incremento da violência nas escolas, nas ruas e nos lares. Não

podemos negar  isso.  Entendemos que,  por  mais  inofensiva que possa parecer,  a

droga ou o entorpecente acaba sendo, de alguma maneira, um ingrediente que faz

com que o jovem saia para a rua e pratique pequenos furtos e agrida o primeiro que

vê pela frente, pois quer, mais uma vez, satisfazer o seu vício. Assim, a situação tem-

se agravado de maneira preocupante.

O que cada um de nós pode fazer? Creio que não podemos deixar os Promotores e

os policiais trabalharem sozinhos, levando para a prisão todo estudante que praticar

algum ato  indevido.  Sei  que a  Polícia  Militar  tem  o seu papel,  que é  muito  bem

desempenhado, e que, quando chamada às escolas, têm de ir, sim. Acredito que,

eventual  e  excepcionalmente,  tem  ido,  como  autoridade,  prestar  o  seu  serviço

dignamente.  Isso  ajuda  muitíssimo  na  reposição  da  ordem  e  na  manutenção  do

respeito. O que podemos fazer para não precisarmos chamar a polícia? Como dizia o

Prof. Luiz Carlos, é necessária a ação individual de cada um de nós. Temos de unir as

nossas  forças,  as  famílias  e  os  religiosos.  Temos  de  cobrar  dos  nossos  Padres,

pastores e religiosos de modo geral que assumam uma posição mais definida perante

a situação de violência. Quem sabe os nossos psicólogos poderão fazer palestras

públicas,  a  fim  de estimular  os  jovens  às  boas práticas? Quem sabe poderemos

cobrar do nosso governo geração de mais emprego e renda, para que os pais deem

aos  filhos  o  que  necessitam?  Quem  sabe  os  professores  poderão  ter  melhores

condições de trabalho e atuar com muito bom ânimo e simpatia por essa causa? Até

aqui,  parecem estar  sozinhos,  mas,  contando com a  ajuda de toda  a  sociedade,

talvez avancem um pouco mais. Reconhecemos que o problema existe. Um trabalho

unido de todos nós será necessário para enfrentá-lo. Peço a Deus que nos ajude.

Muito obrigado.
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A Sra. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Joaquim, que tem presença

significativa  nesta  Casa  e  que  tem  colaborado  muito  com  os  debates,  a  fim  de

construirmos uma sociedade mais fraterna, o que tanto queremos. Os representantes

eleitos, os delegados das regionais, após o término desta reunião, vão encontrar-se

naquela antessala, perto dos bancos de madeira, com a equipe de relações públicas

da  Assembleia,  ocasião  em  que  lhes  serão  fornecidas  algumas  informações.  As

pessoas  que  forem  eleitas  representantes  das  regionais,  que  chamamos  de

delegados, por favor, após o término dos debates, procurem a equipe de relações

públicas desta Casa.

Gostaria de lembrar que é muito importante a participação de todos nos grupos de

trabalho  que  vão  se  reunir  amanhã.  Hoje,  à  tarde,  haverá  algumas  mesas.  Foi

entregue  a  todos  a  apostila  contendo as  propostas  recolhidas  nas  regionais.  Por

favor, tragam esse documento amanhã, porque vamos precisar dele nos grupos de

debates.

Recebi a seguinte pergunta: “Como será a continuidade, como a sociedade civil

poderá  acompanhar  a  implementação  das  propostas?”.  Além  da  realização  da

plenária final na quinta-feira, será escolhida uma comissão de representação que vai

acompanhar  de perto as  propostas que forem aprovadas neste  fórum técnico,  ou

seja, o seu encaminhamento e execução. Todas os participantes e entidades poderão

receber informações por meio das Comissões de Segurança Pública e de Educação e

da comissão que será escolhida pelo fórum para acompanhar os desdobramentos

das propostas. Vamos encaminhar para a própria Assembleia as propostas relativas a

projetos de lei. Serão encaminhadas para os órgãos estaduais, como as Secretarias

de Educação e de Esporte, as propostas dirigidas ao governo estadual. As propostas

serão entregues também ao Ministério da Justiça - governo federal - e para entidades

afins.

Vamos acompanhar a execução dessas propostas, para que não fiquem apenas no

papel. É importante que todos acompanhem os desdobramentos das propostas por

meio de “e-mails” e “sites” e da comissão a ser criada, a fim de cobrarmos a sua

execução. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

Palavras do Deputado Carlin Moura
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Serei breve, Deputada Maria Tereza Lara. Farei alguns registros. À medida que o

Prof. Luiz Rena falava, passava um vídeo em minha cabeça. Este debate é muito

difícil. Percebemos isso em cada etapa deste seminário. No dia em que fizemos a

etapa regional em Contagem, participou do evento conosco uma Diretora de Escola

que, dois dias depois, foi vítima de um ato como os que discutimos. Isso aconteceu

na Escola Municipal Maria Sílvia Lucas. Lembrei-me também de um seminário em

Juiz  de  Fora,  onde  houve  experiências  dramáticas,  assim  como  aconteceu  em

diversas outras localidades. É uma realidade presente no nosso dia a dia.

O Prof. Luiz Rena nos fez lembrar de uma figura especial que perdemos na semana

passada,  o  Reitor  do  Centro  Universitário  da  UNA,  que  foi  Reitor  da  Pontifícia

Universidade Católica durante 16 anos, onde trabalhou durante 30 anos. Em 2007, o

Prof. Pe. Geraldo Magela Teixeira escreveu um artigo no “Estado de Minas” que, à

época,  trouxe polêmicas  e  fez  com que  levasse  puxões  de  orelha.  O  seu  artigo

brilhante citava um estudo da UFMG e tratava de alguns casos de algumas escolas.

O artigo citava uma escola em que o professor ficava com um cabo de vassoura nas

mãos para bater nos alunos. O Prof. Luiz Rena perguntou claramente se não há uma

questão  pessoal  nisso.  O  Prof.  Pe.  Magela  dizia  que  a  violência  praticada pelos

alunos era chamada de exercício edipiano da catarse. É o jovem maltratado pelo

mundo, desprotegido e sem perspectiva na sociedade que está na postura edipiana

de reagir  àquele  agressor,  o Estado,  que não cumpre a  sua função.  Esse jovem

acaba, de forma edipiana, reagindo à autoridade mais próxima, que é o professor e a

escola.

A  violência  não  nasce  dentro  da  escola:  pula  seu  muro.  É  importante

compreendermos que a sociedade tem um papel fundamental. Uma sociedade mais

justa, mais equilibrada e com mais valores, como disseram todos os palestrantes, é

uma garantia para uma escola com a cultura da paz. Só construímos uma sociedade

justa e de valores, entre tantos outros elementos, com um elemento fundamental, que

é  a  educação,  assim  como  a  valorização  do  professor  e  dos  profissionais  da

educação.

Deputada Maria Tereza Lara, no momento em que estamos aqui com educadores,

servidores da segurança pública, pesquisadores e um professor da PUC de Betim,
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bem  rapidamente  quero  homenagear  todos  aqueles  que  perderam  a  vida,  que

perderam  uma  parte  de  si  quando  foram  agredidos,  aqueles  que  estão  nessa

situação, fazendo uma homenagem ao grande educador Pe. Geraldo Magela Teixeira,

que faleceu no dia 29 de setembro. Ele sempre esteve envolvido com educação, com

o Conselho Estadual de Educação e com o Conselho de Reitores. Ele era da nossa

região de Guanhães e de Senhora do Porto; estudou em Roma; era um filósofo, um

comunicador  e um historiador.  Solicito,  Deputada Maria Tereza Lara,  apesar  de o

Plenário  estar  em  absoluto  silêncio,  que  façamos  1  minuto  de  silêncio  em

homenagem a essa grande figura e a todas as vítimas da violência na escola em

nosso país.

Homenagem Póstuma

A Sra. Presidente - A Presidência, em atenção à solicitação do Deputado Carlin

Moura,  solicita  a  todos um minuto  de  silêncio em homenagem ao Padre  Geraldo

Magela e às vítimas da violência na escola.

- Procede-se à homenagem póstuma.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Deputado  Carlin  Moura,  Deputado  que  é  muito

atuante  nesta  Casa,  principalmente  na  área  de  educação,  e  que  apoia  nossos

professores neste momento difícil.  Certamente a Assembleia conseguiu, a partir da

atuação destes Deputados que trabalham na área da educação, um acordo, e a greve

foi resolvida.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão

formular  perguntas  aos  expositores.  As  questões  podem  ser  encaminhadas  por

escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia em fichas próprias, distribuídas pelas

recepcionistas.  Para  que  possamos  organizar  o  debate,  esclarecemos  que  os

interessados poderão entregar às recepcionistas suas inscrições e questionamentos

durante  o  transcurso  das  exposições.  Informamos  que  os  telespectadores  da  TV

Assembleia também poderão participar dos debates. Para isso, basta acessarem o

“hotsite” do fórum técnico no portal da Assembleia Legislativa, www.almg.gov.br, clicar

em  “Participe  agora”  e  preencher  o  formulário  para  o  envio  das  perguntas,  ou

encaminhar a sua pergunta pelo telefone 0800 709 2564.



572
____________________________________________________________________________

Agora, poderemos ter nossos jovens novamente na escola. A nossa reflexão é no

sentido de que todos nós precisamos contribuir  para uma educação de qualidade.

Quero fazer uma proposta. Temos algumas perguntas escritas. À tarde, não teremos

esta mesma Mesa, e são sete pessoas inscritas para falar oralmente. Como o tempo

é curto, proponho que ouçamos os palestrantes e suas respostas e, como à tarde

teremos dois períodos de debate, às 15h30min e às 17h30min, que as pessoas que

querem legitimamente falar deixem para se manifestar nesse horário.  Isso ajudará

bastante,  pois  corremos  o  risco  de  ver  o  Plenário  esvaziar-se,  já  que  algumas

pessoas têm horário. Se alguém não puder, de forma alguma, deixar para a tarde,

abriremos o espaço agora.  Não decidirei sozinha. Quero ouvir  vocês.  Além disso,

teremos as perguntas escritas, e o participante a quem forem dirigidas as responderá.

Pedirei que o façam de maneira sintética. Por favor, você que levantou a mão pode

falar.  Se  a  pergunta  não  foi  feita?  Mas  você  a  escreveu?  Então  pedirei  para

aguardarem,  pois,  depois  das  respostas  dos  palestrantes,  quem  não  se  sentiu

atendido poderá ter duas posições: aguardar a tarde ou, na impossibilidade de fazê-

lo, levantar a mão para lhe concedermos o espaço.

Debates

A Sra. Presidente - Passarei,  então, às perguntas escritas. Solicito ao Prof. Luiz

Carlos Rena que leia suas questões e lhes dê as respostas, de maneira sintética,

devido ao tempo. Agradeço-lhe a participação e passo-lhe a palavra.

O Sr. Luiz Carlos Castello Branco Rena – Há um conjunto de questões às quais

responderei por “e-mail”. Prometo que o farei. Aliás, aprendi isso com o Pe. Geraldo

Magela, que nunca fechou a porta da Reitoria para um professor. Poderíamos até

escutar o que não queríamos, mas ele jamais deixou de receber um professor, fosse

qual fosse a demanda. Aprendi isso com ele. Respondo a todos os meus estudantes

e  prometo  a  esse  grupo  que  responderei  depois,  pois  a  pergunta  merece  uma

resposta mais elaborada.

Parcerias necessárias, equipes multidisciplinares, para fortalecer a relação escola-

família,  aluno-professor.  A  intersetorialidade  precisa  estar  pautada  neste  fórum.

Abordar a família não pode ser uma tarefa só da escola, que precisa compartilhar isso

com outros agentes públicos e setores da governança. Evidentemente essa é uma
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questão de vontade política. Se houver vontade política do Prefeito, da Prefeita e do

Governador, acho que é possível viabilizar uma abordagem que seja multidisciplinar e

transdisciplinar.

Com  relação  à  democracia,  sem  dúvida,  um  dos  fundamentos  da  prática

democrática é a participação. Vem aqui a pergunta da Aline e da Ten. Grace. Hoje, no

século XXI, não consigo acatar que nos debrucemos para pensar políticas públicas

para qualquer que seja o setor sem trazê-lo para esse debate, sem envolver intensa e

intensivamente os principais protagonistas do processo. Vou aproveitar  a pergunta

para dar outra sugestão, que é estimular a formação de coletivos nas escolas. As

gangues que atuam de forma perniciosa, danosa, às vezes nos colocam em risco,

são coletivos com potência. Por que não podemos pensar em formação de coletivos a

partir das escolas ou de outros equipamentos sociais que existem em coletivos que

tenham potência  para  a  saúde e  para  a  vida?  Acredito  que,  se  conseguíssemos

organizar  esses  coletivos  nas  escolas,  permitir  aos  garotos  um  espaço  de

participação efetiva onde possam apontar caminhos e soluções para uma série de

problemas, acho que conseguiríamos avançar.

Perguntaram-me se eu era a favor de detector de metal na porta das escolas. Não,

de forma alguma e por duas razões. Primeiro, porque a arquitetura da escola ensina.

Fui desenvolver um trabalho em Nova Contagem e, ao entrar na escola, me senti

dentro de um presídio, pela quantidade de grades espalhadas pela escola. Se coloco

um detector de metais, estou comunicando para as minhas crianças e para os meus

adolescentes que eles são marginais em potencial. Acho que não vale a pena. Em

vez  de  um  detector  de  metal,  prefiro  colocar  um  jardim.  Detector  de  metal  é

caríssimo. Com o preço de um detector, instalamos jardins em muitas escolas. E acho

que os meninos têm criatividade suficiente para burlar  detectores,  eles são muito

criativos. Vão encontrar alternativas de fazerem entrar o que quiserem na escola.

Por fim, gostaria de me reportar ao Alessandro, que fez um comentário sobre uma

professora agredida no Vale do Jequitinhonha. Perguntou-me se foi incompetência da

professora acionar a polícia. Se individualizarmos os casos de violência, não vamos

encontrar uma solução, nunca. Sinto-me agredido por essa cadeirada assim como a

professora. Digo que ninguém acorda e diz que vai virar  marginal naquele dia. O
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marginal é construído ao longo da sua trajetória, com a nossa omissão ou com a

nossa participação. Então, se a situação chegou a esse ponto é porque falhamos em

algum momento.  Trabalhar  com a lógica de  que é possível  culpabilizar  apenas o

sujeito pelo gesto dele, nos desresponsabilizarmos e facilitarmos a vida da sociedade,

facilitarmos  a  vida  dos  gestores  públicos,  facilitarmos  a  vida  da  gestão  da  coisa

pública não é correto.

Vou responder a essa pergunta por “e-mail”, porque me provoca muito. Senti-me

muito provocado pelas questões e agradeço a oportunidade.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada,  professor.  Várias  pessoas  estiveram sacudindo a

cabeça, concordando com a sua fala,  como o Sgt.  Miranda e a nossa Defensora

Pública.  A  nossa  Defensoria  Pública  é  extremamente  importante  neste  debate.

Gostaria de agradecer sua presença. Há até um bilhete da Defensoria, que vou ler

depois.  Cada  vez  mais,  precisamos  ampliar  a  Defensoria  Pública,  o  que  é

fundamental para o nosso Estado e o nosso país.

Passo  a  palavra  a  nossa  palestrante  Miriam  Abramovay,  sociológa,  para  suas

considerações, a partir das perguntas apresentadas.

A Sra. Miriam Abramovay - Vou pegar gancho na fala do Luiz Carlos e reafirmar

uma questão muito importante que, talvez, não tenha ficado clara, porque falei rápido.

Quando disse medidas de força para as escolas, quis dizer não só presença de força,

mas detectores de metais, televisores com controle. Aproveito para lhes dizer que,

nos Estados Unidos, nos últimos anos, a indústria que mais cresceu e mais deu lucro

foi essa. Está provado, internacionalmente, que as medidas de força não mudam as

relações  na  escola.  Ou  seja,  muitas  vezes  elas  fazem  com  que  os  jovens  e  os

adolescentes queiram burlar e entrar na escola para enganar, aumentando até o uso

de armas.

Integrando as questões apresentadas, queria dizer como a Flacso pode colaborar

com essa questão e o está fazendo, efetivamente. É preciso exigir  que tenhamos

políticas públicas sobre violência nas escolas. Elas não existem. Não há uma política

pública  orgânica,  mas  projetos  e  programas.  É  exigência  da  sociedade  civil  que

tenhamos políticas  públicas,  ou  seja,  um conjunto  de  medidas.  Não há no Brasil

diagnóstico sobre as escolas. Não sabemos o que ocorre nas relações sociais nas
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escolas. Há o Enem e a Prova Brasil. Sabemos como cada escola se encontra em

relação a sua proficiência, mas não sabemos o que acontece sobre violência nas

escolas. Temos de exigir que isso seja uma política pública. Evidentemente a Flacso

tem colaborado e quer cooperar com os Estados e os Municípios, por isso se coloca,

cada vez mais, à disposição.

Uma das grandes questões que discutimos hoje é o “bullying”, moda não apenas no

Brasil,  mas  em todo o  mundo.  Efetivamente  os  Legislativos  de  vários  Estados  e

Municípios  estão  fazendo  leis  contra  o  “bullying”.  No  entanto  essas  leis  são

completamente simbólicas.  Quando fazemos programas,  projetos e leis,  temos de

implementá-los,  e  para  isso  precisamos  de  meios  e  de  saber  o  que  ocorre  nas

escolas.

Alguém pergunta se o “bullying” é crime. Depende. Precisa haver uma lei no Brasil

considerando  o  “cyberbullying”  crime.  As  quatro  violências  divulgadas  pelo

“Fantástico”  são  crime,  uma  forma  de  compensar  faltas  ou  de  os  meninos

aparecerem nessa sociedade de espetáculos. A pessoa também me pergunta em que

tipo  de  violência  poderíamos  enquadrar  o  “bullying”.  É  diferente,  são  escolas

diferentes. O “bullying” é outra forma de se ver a realidade. Temos uma visão de

violência nas escolas que incorpora todos os tipos de violência, inclusive a violência

entre os pares. Efetivamente, não gosto de utilizar a palavra “bullying”.

Vocês também perguntam a diferença entre o particular e o privado, como se dá a

violência  entre  o  particular  e  o  privado.  Essa  pergunta  é  sempre  feita;  todos  os

jornalistas a fazem. Não dá para fazer essa comparação, é covardia. Não podemos e

não  devemos  fazê-la.  No  entanto  é  evidente  a  violência  na  escola  privada.  Pela

primeira  vez,  começamos  a  receber  pedido  das  escolas  privadas  de  plano  de

convivência escolar. Há uma série de outras questões. É importante a questão da

comunidade,  também  citada  pelo  Luiz  Carlos.  Os  muros  das  escolas  não  são

simbólicos,  mas  reais.  É  muito  difícil  que  pais  e  alunos  e  qualquer  membro  da

comunidade entrem no espaço do saber e da escola. A relação família e escola é um

dos pontos a ser trabalhado na abordagem da questão da violência. Essas relações

são muito ruins. A família culpabiliza a escola e a escola, por sua vez, a família. A

visão que a escola e a sociedade, em geral, têm sobre as famílias é de uma entidade
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desestruturada que não colabora com a escola.  Com uma visão como essa,  que

exige  que  a  família  seja  como a  de  dois  séculos  atrás,  a  escola  não  consegue

avançar. A família é fundamental para que isso ocorra. A relação comunidade-escola

é fundamental para mudar o quadro de violências no âmbito escolar.

Quem não se sentir atendido pela minha resposta, depois poderá me questionar.

Obrigada.

A  Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Profa.  Miriam  Abramovay.  Há  uma  questão

extremamente  importante,  portanto  faço  questão  de  registrá-la.  “A Defensoria  de

Direitos  Humanos possui  um projeto-piloto  de  mediação de conflitos  no  ambiente

escolar em andamento. Queremos depois, à tarde, ter mais informações sobre ele.

Acho muito importante essa parceria da Defensoria sobre mediação de conflitos. É

um  trabalho  certamente  preventivo.  Se se  trabalha  mediação  de  conflito,  não  se

permite que ele cresça e chegue a uma violência mais grave. Queremos que esse

projeto cresça”. Quem escreveu esse texto foi Francis, que deve ser um Defensor.

Caso seja, deve ser o Dr. Francis Rabelo Coutinho. Passou para o Prof. Luiz Carlos,

mas,  como não  é  pergunta,  estou  fazendo  o  registro.  Certamente  teremos  mais

informações sobre esse projeto e sobre como as escolas poderão ser apoiadas por

ele.

A Sra. Miriam Abramovay - Há uma pergunta dirigida a mim relacionada a minha

opinião  sobre  a  questão  da  mediação  de  conflitos  nas  escolas.  É  uma  técnica

fundamental,  se vier  dentro de um projeto de convivência escolar.  Se tivermos só

projeto  de  mediação  de  conflitos,  ele  vai  se  perder  como  política  pública.  Então

precisamos ter a mediação de conflito pensada de forma mais ampla, como inserção

de política pública. Obrigada.

A Promotora de Justiça Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick - Sinteticamente,

esta é a pergunta: “Como se firmar em uma sociedade em que tudo gira em torno do

preconceito?”. Trata-se de uma pergunta que sempre é feita durante essa minha fala.

Realmente, quando falamos de defesa da pessoa com deficiência, do idoso,  do

alunato, fazemos essa constatação. A nossa sociedade é preconceituosa, prega o

vigor  físico, a juventude, o raciocínio rápido. Efetivamente temos esse preconceito

instalado. Como vamos nos firmar nessa sociedade em que há o preconceito? Ele
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existe e representa não a igualdade, mas sim a discriminação, educação para alguns

e exclusão. À medida que promovemos a gestão democrática, a participação, o olhar

para o outro, estamos dentro de uma política de inclusão social, que é real, efetiva. O

Ministério  Público  é  uma  instituição  promotora  da  inclusão  social.  Então,

efetivamente, temos militado nessa área para combater o preconceito que existe em

todos os níveis.

Quando falamos em escola  inclusiva,  estamos falando pelo  menos  em 10% de

alunos numa sala de aula com alguma deficiência.  Isso, de acordo com o Censo

2000,  é  o  índice  de  pessoas  com  deficiência  que  temos  na  sociedade.  Então

combater  o  preconceito  é  um  desafio  para  que  possa  ocorrer,  efetivamente,  a

inclusão social. Obrigada.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Dra.  Maria  Elmira.  Com  a  palavra,  a  Sra.  Cida

Martins.

A Sra. Cida Martins - Meu nome é Cida Martins. Agora, com meu filho morto, vou

participar de uma audiência. Gostaria de registrar isso aqui porque, da outra vez, pedi

por escrito para que me respondesse, mas a senhora não me respondeu. A senhora

sabe  o  carinho  que  tenho  pela  sua  pessoa.  Já  nos  encontramos  aqui  em  um

movimento que começou em Brasília, mas a senhora não me respondeu. O meu filho,

que era Guarda Municipal de Contagem, tinha um filho com 15 anos de idade, pelo

qual agora sou responsável. Vou participar de uma audiência agora, com meu filho já

morto,  porque pedi  ajuda à senhora,  mas a  senhora  disse  que era uma questão

pessoal. Acho que não é pessoal; quando se trata de droga, o problema é coletivo.

Perdoe-me, mas a senhora me desrespeitou naquele momento. Agora, estou indo a

uma audiência no fórum com o meu filho já morto. Não sei como a senhora se sentiria

como mãe, como avó, que sou, e como uma mulher da comunidade que trabalha

seriamente  não  só  em  um  movimento,  mas  em  todos.  Novamente,  a  senhora

embolsou a minha pergunta. E sabe o respeito que tenho pela senhora. Agora vou à

audiência responder pelo filho morto. Agradeço à senhora e à Prefeita de Contagem,

que mataram meu filho. Muito obrigada por serem essas mulheres criminosas.

Olha, você, que não nasceu filha de policial, meu bem, fique calada. Nasci filha de

policial, sou do Conselho de Segurança Pública, nem a conheço. Você é uma pessoa
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que não respeita ninguém. Mataram o meu filho. Você nem filho tem, porque Deus

não dá filho para qualquer uma.

A Sra.  Presidente  -  Em  respeito  à  senhora,  não  vou  responder  agora,  porque,

realmente, não tenho informações detalhadas sobre o caso, estou sabendo agora.

Prefiro não me manifestar  publicamente.  Pois  é,  mas não chegou para nós nada

escrito sobre isso. Aliás, estou perguntando à Casa, mas estamos à disposição para

depois conversarmos, porque, de fato, a pergunta não chegou para mim e não tenho

essas informações. Às 14 horas, será aberta e interrompida imediatamente a reunião

da tarde para que possamos retomar os trabalhos do fórum. Enquanto isso, pedimos

às  senhoras  e  aos  senhores  que aguardem um minutinho no Salão  de  Chá.  Os

representantes regionais devem procurar a assessoria da Casa, ali perto do banco,

assim que terminarmos. Só falta mais uma pessoa para encerrarmos a reunião e

retornarmos às 14 horas.

O Sr. José Anízio Bastos - Prof. Luiz Carlos, o senhor vai me desculpar, mas sou a

favor do detector de metais, porque o meu colega foi assassinado no Izabela Hendrix,

uma escola de nome em Belo Horizonte. Talvez, poderia ter sido assassinado na rua

e não dentro da instituição. Devemos ter muito cuidado com a mídia. A mídia - tanto

os jornais quanto a televisão - dá muita ênfase à violência.

O Estado de Minas Gerais criou escolas de referência, escolas de tempo integral,

gastando menos de R$1,00 por aluno, sendo que a maioria dos alunos têm na escola

a  única  fonte  de  alimentação.  Vemos  a  ausência  do  Estado  de  Minas,  poucos

recursos para a educação e professores estressados e desvalorizados. Nessa greve

de 112 dias, o Estado não estava nem aí. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão

próximas,  mas  as  escolas  não  têm  quadra  coberta  nem  material  necessário  ao

funcionamento. A violência -  90% dela -  está ligada ao tráfico de drogas.  Depois,

queria  que  alguém  da  segurança  pública  nos  desse  alguma  informação,  alguma

estatística.  Como professor,  agradeço à  bancada da Oposição,  principalmente  ao

Deputado Rogério Correia, a habilidade e coragem que teve durante essa greve de

112 dias. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Registramos que felizmente esta Casa foi muito importante na

reta final desse processo. Fez-se um acordo, e a greve terminou em uma assembleia.
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Uma comissão  desta  Casa,  composta  por  Deputados  da  base  do  governo  e  de

Deputados  da Oposição,  conseguiu  uma negociação e  saiu-se  do  impasse.  Acho

importante registrar isso enquanto estou na coordenação desta Mesa, representando

a Casa. Então, gostaria de prestar essas informações. Certamente, a bancada da

Oposição teve um papel importantíssimo, mas a base do governo também teve um

papel importante para chegar a um acordo para a nossa categoria - sou professora

aposentada do Estado.

Agradeço muitíssimo a cada um e a cada uma que ficou aqui até agora. Solicito que

retornem  às  14  horas,  aguardando  um  minutinho  no  salão  de  chá,  para  que

possamos  continuar  os  trabalhos.  Agradecemos  a  honrosa  presença  dos  nossos

ilustres palestrantes e encerramos este fórum técnico.

As perguntas que porventura não tenham sido respondidas poderão ser retomadas

no debate da tarde. Pergunto aos palestrantes que não falaram se gostariam de fazer

uso  da  palavra  por  um  minuto  para  o  encerramento.  O senhor  já  abre  mão  da

palavra? Também a Marli? “O.k”. Então, a primeira parte será interrompida agora.

Encerramento

A Sra.  Presidente  -  A  Presidência manifesta  a  todos  os  agradecimentos  pela

honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,

convocando as  Deputadas e  os  Deputados para a  ordinária  de  logo mais,  às  14

horas, com a ordem do dia regimental, e para a extraordinária também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Presidência dos Deputados Bosco e Carlin Moura

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  1º  Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Exibição de vídeos - Palavras do Sr.

Walter Ernesto Ude Marques - Palavras da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires - Leitura

de  mensagem  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  da  Defensora  Pública  Roberta  de

Mesquita Ribeiro - Palavras do Promotor de Justiça Celso Penna Fernandes Júnior -

Esclarecimentos sobre  os  debates -  Debates -  2º  Painel:  Composição da Mesa -
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Palavras do Sr. Luciano Campos Silva - Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Maria

Beatriz  Costa Pereira  -  Exibição de vídeo -  Palavras do  Cap.  PM Hudson Matos

Ferraz Júnior - Palavras do Sr. Jeferson Botelho Pereira - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Destina-se esta interrupção à continuação do

fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”. Nesta tarde, teremos

duas mesas de trabalho. A Mesa 2: “Integração de ações e programas” e a Mesa 3:

“Prevenção e combate à violência escolar”.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa, para o 1º Painel,

o  Exmo.  Sr.  Walter  Ernesto  Ude  Marques,  psicólogo,  mestre  em  educação  pela

UFMG, doutor em psicologia pela UnB e Professor Associado da UFMG; as Exmas.

Sras. Maria Sueli de Oliveira Pires, Coordenadora do Grupo de Trabalho Intersetorial

de  Enfrentamento das Condições Geradoras da  Violência Escolar,  do  governo do

Estado; e Defensora Pública Roberta de Mesquita Ribeiro, integrante do Fórum pela

Paz Escolar - Forpaz -; e o Exmo. Sr. Promotor de Justiça Celso Penna Fernandes

Júnior, Coordenador da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível de

Belo Horizonte.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Cumprimentamos os representantes da Polícia Civil, da Guarda

Municipal e do Corpo de Bombeiros, que nos honram com sua presença. Verifico que

se encontram presentes  várias  Diretoras  e Superintendentes Regionais.  Faço um

agradecimento  todo  especial  a  cada  um  pela  colaboração  e  contribuição  na

realização dos fóruns regionais. Logo no início da reunião de hoje, pela manhã, o

Deputado João Leite nos disse que, além deste fórum, realizamos seis  encontros

regionais.  O primeiro ocorreu na Zona da Mata, em Juiz de Fora; o segundo, em

Janaúba,  Norte  de  Minas;  o  terceiro,  na  Região  Metropolitana,  em  Contagem;  o

quarto,  em Varginha,  Sul  de  Minas;  e  o quinto,  em Araxá,  pelo  Alto  Paranaíba e

Triângulo  Mineiro.  Portanto,  ficam  aqui  os  nossos  agradecimentos  tanto  às
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Comissões que estão realizando este fórum quanto à Assembleia Legislativa, aos

Superintendentes, às professoras, enfim, a todos que, de forma direta ou indireta,

colaboraram conosco. Registro também a presença de representantes dos Vales do

Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  que  nos  receberam  em  Teófilo  Otôni,  no  dia  1º  de

setembro, para a realização do fórum, que se realizou nas dependências da Polícia

Militar. Este foi também um excelente fórum, que contribuiu muito para a Assembleia.

Registramos  ainda  a  presença  da  Sra.  Maria  Cristina  Abreu  Domingos  Reis,

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Obrigado  pela  presença.  Seja  bem-vinda.  Registro  a  presença  da  Dra.  Maria  de

Lourdes Rodrigues Santagema, Promotora de Justiça da Infância e Juventude de

Belo  Horizonte,  que também nos  honra  com  sua  presença.  Muito  obrigado.  Seja

muito bem-vinda, Dra. Maria de Lourdes. Recebemos a visita do ex-Deputado Miguel

Martini e fazemos uma saudação às pessoas de Ibiá e Perdizes que se encontram

neste Plenário.

Exibição de Vídeos

O Sr. Presidente - Primeiramente, apresentaremos um vídeo sobre as experiências

na prevenção e combate à violência escolar. Em seguida, assistiremos a um vídeo

com outro depoimento sobre o Projeto Mediar, da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais: “Experiência exitosa no combate à violência no ambiente escolar”.

- Procede-se à exibição dos vídeos.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Polícia Civil de Minas Gerais a participação com

a apresentação do Projeto Mediar. A Presidência informa que mais informações sobre

esse relevante projeto poderão ser obtidas no “site” www.sinprominas.org.br.

Antes  de  iniciar  as  exposições,  a  coordenação  informa  ao  Plenário  que  os

participantes poderão formular perguntas aos expositores e que as questões poderão

ser  encaminhadas,  por  escrito  ou  oralmente,  mediante  inscrição  prévia  em  ficha

própria distribuída pelas recepcionistas. As questões serão respondidas ao final das

exposições,  no  momento  previsto  para  o  debate.  Para  organizar  o  debate,

esclarecemos  que  os  interessados  deverão  entregar  às  recepcionistas  suas

inscrições  ou  seus  questionamentos  durante  as  exposições.  Informamos  que  os

telespectadores que nos acompanham, ao vivo, pela TV Assembleia também poderão
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participar dos debates. Para isso basta acessar o “hotsite” do fórum técnico no portal

da Assembleia (www.almg.gov.br), clicar em Participe Agora e preencher o formulário

para envio das perguntas ou encaminhá-las pelo telefone 0800-709-2564.

Neste  momento,  passaremos  a  palavra  ao  Dr.  Walter  Ernesto  Ude  Marques,

psicólogo,  mestre  em  educação  pela  UFMG,  doutor  em  psicologia  pela  UnB  e

Professor Associado da UFMG, para exposição sobre o tema “Integração de ações e

programas”.

Palavras do Sr. Walter Ernesto Ude Marques

Boa tarde  a  todos e  a todas.  Agradeço o  convite para  participar  desta  Mesa e

parabenizo a Assembleia Legislativa por organizar esta discussão e interligar pessoas

de  vários  setores  e  de  várias  instituições.  Gostaria  de  comentar  que  o  tema

“Integração de ações e programas” é muito apropriado. Meu nome é Walter Ude. Sou

professor da UFMG, da Faculdade de Educação e trabalho no Mestrado em Lazer da

Escola de Educação Física da UFMG. Na verdade, tenho trabalhado no Programa de

Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra

Crianças  e  Adolescentes  -  Pair  -,  que  é  um  programa  federal,  e,  além  disso,

pesquisado a relação entre masculinidade e violência, porque quem mais agride e

sofre violência são os homens. E, ainda, 95% da população carcerária é masculina.

A Grande BH mata 80 jovens por mês - 95% deles são homens, a maioria são

negros e mestiços da periferia. Então, a violência também tem classe e cor, assim

como os detentos nas prisões. Há dois meses, bem recentemente, a convite da Profa.

Vanessa Barros, estou participando de um projeto que está sendo desenvolvido na

Apac, que é um sistema prisional aberto de autogestão, em Santa Luzia. É engraçado

que o pessoal  fique solicitando polícia e câmera na escola, mas na Apac não há

polícia nem câmera. Isso é contraditório.

A violência é um tema complexo -  aliás,  digo complexo porque é um problema

multidimensional. A violência sobre a qual estamos discutindo é produzida por seres

humanos, que são complexos.

Gosto de citar uma das ideias de Edgar Morin, pensador francês, que diz que o ser

humano é bioantropopsicossocial: ele é biológico, é cultural, tem um psiquismo que é

constituído  pelos  lados  biológico  e  cultural  e  tem relações  sociais.  Não podemos
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reduzir a violência a uma discussão apenas biológica ou apenas psíquica ou apenas

sociológica ou apenas cultural ou apenas econômica. A violência é atravessada por

isso tudo. Ela tem aspectos culturais,  sociais,  econômicos, biológicos, relações de

gênero,  relações  etnorraciais,  relações  de  classe.  Então,  a  violência  tem  de  ser

discutida  numa perspectiva  interdisciplinar,  com pessoas  de  disciplinas diferentes,

pessoas  de  saberes  diferentes  e  também  de  forma  transdisciplinar,  por  meio  de

questões temáticas com as quais possamos produzir discussões.

Quando pensamos de forma complexa, pensamos baseados no pensamento, na

ideia de Pascal, pensador de mais ou menos 340 anos atrás, que diz o seguinte: “Não

há como conhecer a parte sem conhecer o todo. Não há como conhecer o todo sem

conhecer as partes. O todo está nas partes, e as partes estão no todo”.  Então, a

escola é uma parte da sociedade que contém a violência que a sociedade produz.

Sou professor da Faculdade de Educação, e a minha proposta é desescolarizar a

escola. O que é isso? Todos nós, de diferentes formações, viemos de uma tradição

especialista. O especialista é aquele que acha que sabe tudo de nada, que isola parte

do  todo.  Por  exemplo,  sou  especialista  em joelho,  mas não interessa  se  você  é

homem, branco, negro, pobre, rico: eu só discuto joelho. Sou especialista em escola,

não me interessa discutir família, segurança, assistência social ou outro tema. O Prof.

Pedro Nemo diz o seguinte: “O médico que só estuda medicina, o que ele menos

entende é de medicina”. Não há como separar medicina do contexto social, cultural,

econômico  e  psíquico  do  sujeito.  Quem  é  da  área  da  segurança  e  só  estuda

segurança, o que menos entende é de segurança. O pedagogo que só estuda escola,

o que ele menos entende é de escola. E por aí segue.

Desculpe-me  o  pessoal  da  segurança,  mas  essa  provocação  serve  para  mim

também, que sou da psicologia. Eu não faço isso, eu não estudo só psicologia, mas

tenho colega da psicologia que só estuda psicologia, e o que menos entende é de

saúde mental.

O  especialista  é  aquele  que  isola  parte  do  todo.  E  a  escola,  nessa  corrente

especialista, tecnicista, criou uma grande ilusão: que quem entende de educação é

somente a escola; que família já não entende mais de educação, a comunidade não

entende,  a  vovó  não  entende.  A  escola  criou  também  a  ilusão  de  que  ela  é
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autossuficiente,  que  não  precisa  da  família,  da  assistência,  da  saúde,  etc.  O

pensamento  especialista  é  dicotômico,  como  falamos  na  academia.  O  que  é

dicotomia? É separar o inseparável. E é impossível separar a escola da família, a

saúde da assistência, a saúde da assistência e educação. Como vou ter segurança

sem saúde, sem educação, sem assistência e vice-versa? Tudo está interligado.

Então, para trabalharmos de forma integrada, como proposto aqui, precisamos de

reformar  o  nosso pensamento,  precisamos  de um novo paradigma.  Uma falecida

colega minha, Juliana, daqui de Belo Horizonte, que trabalhou em redes, dizia que

precisamos de um profissional novo paradigmático, que não separe o todo das partes

nem separe as partes entre si: só distinga. Maturana, biólogo chileno que ganhou

Prêmio Nobel, diz que quem não distingue não produz conhecimento.

Precisamos discutir a violência na sua complexidade. Se há violência na escola é

porque a sociedade está violenta. É muito cruel e violento dizer que a escola sozinha

dará conta de enfrentar a violência que é produzida na sociedade. Hoje, todos nós -

polícia,  educação,  saúde  e  assistência  -  precisamos  sair  do  isolamento,  porque

quanto mais isolados ficarmos, mais violência produziremos. Não será construindo

presídios, centros para adolescentes infratores, condomínios de luxo, que são prisões

de luxo, e vendendo carros blindados que vamos enfrentar a violência. Pelo contrário,

essas ações só produzirão mais violência. Quanto mais aumentarmos os muros do

nosso prédio e da escola e instalarmos cercas elétricas e câmaras, mais violência

produziremos  na  sociedade.  Tudo  isso  é  uma  ilusão.  O  isolamento  produz

adoecimento, ignorância e violência. Uns reagem para dentro, ficando deprimidos -

depressão é a doença do século -; outros reagem para fora, ficando violentos.

Este é o momento que vivemos: ou interligamos, religamos tudo o que foi separado

pela modernidade, do séc. XVII  para cá, e pelo capitalismo ou vamos nos matar,

mesmo. A modernidade é violenta! Ela separa o inseparável. Por exemplo, separa o

ser humano da natureza. Francis Bacon, um pensador do séc. XVI, criou essa ilusão.

Apesar de ele ter sido perseguido pela Inquisição, por ser um revolucionário, disse

que a natureza estaria a serviço do ser humano para ser dominada, forjada. Hoje

vemos a nossa vida ameaçada. Quer dizer, o planeta está irritado, está aquecido, e

estão surgindo várias doenças.
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A violência tem a ver com isso tudo, pois é complexa. Falar que só a escola resolve

o problema da violência é uma conversa muito simplificada, falida, que não chegará a

lugar algum. Uma conversa pragmática, que só enxerga o fim, e não, os meios. A

escola  precisa  sair  do  seu  isolamento,  porque  ainda  tem  a  ilusão  de  ser  uma

instituição total. O que é uma instituição total? É como os manicômios, as prisões

antigas do século passado - nem tão antigas -, que acham que substituem as demais

instituições.

Trabalhei na Febem e, com outros colegas, ajudei a desmontá-la. Lá vivi isto: “Aqui

tem tudo para você. Você não precisa de família, não precisa de amigos, não precisa

de vizinhança, não precisa frequentar um cinema. Se você não mudar, é porque é um

desgraçado, mesmo”. Desculpe-me a palavra, mas é assim que a sociedade vê o

problema.  Quando  se  quer  trabalhar  de  forma  integrada,  há  um  princípio  muito

importante  do  pensamento  complexo,  o  princípio  da  incompletude  institucional.

Nenhuma instituição é suficiente. A família não é suficiente para educar; a escola não

o é; a polícia não é suficiente para promover segurança; a assistência social não é

suficiente  para  promover  assistência;  o  hospital  não  é  suficiente  para  promover

saúde.  Todo  conhecimento  é  parcial  e  provisório,  portanto,  é  insuficiente. Somos

seres  inacabados.  Aliás,  cientistas  como  eu  procuram  o  “inacabamento”  do

conhecimento. Se somos seres da incompletude, tudo o que criamos é incompleto.

Como foi  dito  pela  manhã,  essa ideia  de  que vamos ter  segurança  completa  se

instalarmos câmeras ou detectores de  metal  é a maior  bobagem. Sempre haverá

brechas.

Em qualquer presídio de segurança máxima entram drogas e armas; aliás, nenhum

Diretor é besta de manter um presídio sem drogas, porque a coisa arrebenta. É como

nos hospitais psiquiátricos, onde é preciso botar camisa de força.

Desculpem-me a franqueza, mas chega de hipocrisia:  temos de trabalhar com o

princípio da humildade, sabendo que nenhuma instituição é completa e que sozinhos

vamos  produzir  mais  violência.  Temos  de  mudar  nossa  forma  de  compreender

políticas públicas e trabalhos sociais, e essa é a proposta que trago aqui. Para tanto,

vou apresentar, na tela, uma metodologia específica.

Aquele mapa foi criado por Carlos Sluzki, um psiquiatra argentino que lutou contra o
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sistema fechado dos hospitais psiquiátricos; fez parte do Movimento Antimanicomial,

então chamado de Movimento Antipsiquiatria; foi exilado à época da ditadura e está

nos Estados Unidos, onde trabalha com pessoas com HIV e câncer. Ele chegou à

conclusão de que pessoas com HIV ou câncer que ficam isoladas dos amigos e da

vizinhança, que não têm lazer ou trabalho, nem convivência com a família têm uma

sobrevida muito curta; morrem muito rapidamente. Por outro lado, pessoas que estão

integradas, que têm suporte na família, lazer,  cultura, trabalho, escola, sistema de

saúde  etc.  têm  uma sobrevida  mais  longa.  Assim,  ele  criou  esse  mapa  da  rede

pessoal social, onde se veem os vínculos do sujeito nas amizades, família, trabalho,

escola,  sistema  de  saúde,  agências  sociais  e  relações  comunitárias  -  estas  se

referem a cultura, lazer, esporte e religião. No meio do círculo, ele pergunta quem

está próximo de você na sua família, vizinhança, trabalho ou escola. Ou seja, se a

pessoa acima de 16 anos estiver fora do mercado de trabalho, dependendo da sua

classe social, ela pode estar em fator de vulnerabilidade; da mesma forma, se estiver

fora da escola.

Voltando ao  mapa:  você pratica  algum esporte,  tem lazer,  cultura,  religião? Ali,

coloca-se  quem  está  próximo  daquela  pessoa,  identificado  pela  primeira  letra  do

nome, no círculo do meio; quem tem uma relação média, no círculo central; e quem

está distante, no último círculo ou circunferência. Este mapa mostra que, quando a

pessoa tem uma rede reduzida de vínculos, vai  para o presídio, para o centro de

infratores ou para clínicas de dependência química; outras ficam com problemas de

saúde mental; outras vão para o Bolsa-Família, PSF etc. Por outro lado, quando a

pessoa tem uma rede de suporte na família, no trabalho, na educação, na saúde, no

esporte e no lazer, ela fica mais protegida. Assim, este mapa mostra, na verdade,

fatores de proteção, de risco e de vulnerabilidade que o sujeito encontra. É claro que,

como eu disse agora mesmo, a relação entre proteção e risco não é dicotômica: o

risco complementa e questiona a proteção e vice-versa.  Ou seja,  todos corremos

riscos e, diante deles, temos de tentar nos proteger. Ora, a vulnerabilidade se verifica

exatamente quando o sujeito não tem como se proteger: o rapaz vai morrer na boca

de um fuzil, na guerra do narcotráfico, ou a menina vai sofrer violência sexual, como

as do projeto em que trabalho.
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No próximo “slide” vê-se um mapa que criei a partir do que acabamos de ver, que

retrata  a  rede  institucional  interna.  Pensando  de  forma  sistêmica,  complexa  e

dialética, considerando que uma pessoa isolada é frágil - uma professora, um policial,

uma  família,  um  médico  no  posto  de  saúde,  um  setor  de  uma  instituição,  uma

instituição, todos, isolados, são frágeis -, criei esse mapa da rede institucional interna.

Vejamos como ele é feito.

Chego a uma instituição - pode ser qualquer uma -, como a polícia,  o conselho

tutelar, uma escola ou um posto de saúde e pergunto: quais setores existem aqui

dentro? Pergunto também como é o vínculo entre os setores: se for significativo e

forte,  linha  verde;  se  for  frágil,  linha  amarela;  e,  se  não  existir,  linha  vermelha.

Começo no sentido horário ou no sentido anti-horário e vou perguntando a cada um

até fechar o mapa. Assim, tenho um diagnóstico - uma cartografia, uma fotografia -

que mostra se aquela instituição em sua rede interna trabalha integrada, fragmentada

e  se  está  fragilizada  ou  não.  Chamamos  esse  método  de  Psicologia  Social  de

Pesquisa e Intervenção, porque, ao mesmo tempo em que está pesquisando com um

grupo de trabalho, já está gerando uma intervenção. Cria-se, portanto, um verdadeiro

fórum de discussão. Alguns concordam, outros discordam, mas percebo que alguns

nem conheciam os setores dentro da instituição.

A partir daí, criei outro mapa, que é o mapa da rede institucional externa. Coloco

uma instituição no centro daquele mapa e procuro ver o que existe no entorno dela.

Pode ser  qualquer  uma.  Por  exemplo,  o  Bolsa-Família,  um conselho  tutelar,  uma

escola, a polícia, uma delegacia. Na área de cultura: há um grupo de capoeira, de

teatro e de congado,  mas como é seu vínculo? É próximo? Trabalham juntos? É

médio ou distante? O que existe na área de educação? Como é o vínculo? É próximo,

médio ou distante? Da mesma forma na assistência, no trabalho, na saúde, no lazer,

no esporte, etc. Vejo, então, se aquela instituição está integrada à comunidade onde

trabalha ou não. Depois pergunto: e as demais instituições? Será que o conselho

tutelar trabalha com aquela escola, com a igreja e com a polícia? Será que a polícia

trabalha com esse grupo de capoeira? Será que a escola trabalha com as famílias?

Será que o posto de saúde trabalha com a escola?

Aí temos um mapa, um desenho também utilizando aquela legenda: linha vermelha
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é vínculo inexistente, linha amarela é vínculo frágil,  e verde é vínculo significativo.

Essa  é  a  metodologia  de  trabalho  em  redes  sociais,  em  redes  intersetoriais  ou

políticas intersetoriais. Os trabalhos em redes se constituem por meio de espaços de

conversação.  Na verdade, a melhor forma de enfrentar a violência é por meio da

conversa. Numa oportunidade, Helena Abramo, pesquisadora da violência no Brasil,

disse:  “A violência  ocorre  quando não é  possível  mais  conversar”.  Portanto,  para

enfrentar a violência, é preciso criar espaço de conversa dentro da família, entre os

profissionais, na comunidade e na escola. Mas, ao mesmo tempo, como disse Teresa

Carreteiro,  que  foi  minha  orientadora  no  pós-doutorado,  na  Universidade  Federal

Fluminense, a violência é uma linguagem.

Pesquisei um jovem do narcotráfico em medida de semiliberdade que me disse:

“Vocês acham que entro na casa de vocês para roubar? Não. Entro também para

vocês saberem que eu existo”. Então é muito simplificado dizer que a violência é só

uma questão policial, criminal. Temos de parar de criminalizar a pobreza. Vivemos

também em um Estado neoliberal, que é menor para a educação, para a saúde, para

a assistência e maior para a segurança. Essa é a proposta da tolerância zero. Aliás,

ontem uma pessoa da Apac falou esse termo “tolerância zero” e até pensei: o que é

isso? Depois converso com ele. Isso surgiu na Inglaterra com Margaret Thatcher, Bill

Clinton  e  Bush,  chegou aqui  com Fernando Henrique e  até  hoje  está  aí.  Hoje  a

privatização  da  segurança  é  um  problema  sério.  No  Brasil,  há  um  milhão  de

seguranças privadas. É um exército, pois vender alarme e câmera dá muito dinheiro.

Como foi dito pela Helena Abramo: “é uma indústria”. Um problema muito sério que

temos  de enfrentar  com luta  ou  enfrentamento  contra  a  violência  é  a  mídia.  Um

problema muito sério que vejo hoje é a “espetacularização” da violência. Se ligarmos

qualquer canal da televisão,  estará passando cenas de violência; uma baixaria.  E

hoje a Sra. Abramovay citou aqui que estamos na sociedade do espetáculo, que é o

título de um livro do Guy Debault, de 1968. Ele disse que chegará o dia em que essa

sociedade  se  relacionará  com  imagens  e  não  mais  com  pessoas.  Disse  que

perderemos o sentido de humanidade, tendo relações imagéticas, como vivemos hoje

no mundo virtual. Não olhamos mais o outro nos olhos, não conversamos. Estamos

em  uma  cidade  de  muros,  emparedando  nossas  palavras  em  muros.  Estamos
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desocupando as ruas, as praças. Não é à toa que temos aí o “Fora Lacerda”. Isso é

muito grave,  e a Jane Correa perguntou ao menino do narcotráfico: “O que você

sente quando mata outro jovem?”. “Ah, é que nem o 'videogame', que nem os filmes,

que nem a televisão”, quer dizer, é uma imagem que morre.

Não  defenderemos  aqui  a  censura  contra  a  imprensa,  mas  tem  de  haver  um

controle social da imprensa e da mídia. Da mesma forma que não quero levar para a

minha casa um produto, um alimento contaminado, tóxico, não quero também assistir

a uma cena de violência que intoxica a minha vida. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. Walter Ernesto Ude Marques a brilhante

exposição. Muito obrigado, Prof. Walter. Com a palavra, a Sra. Maria Sueli de Oliveira

Pires,  coordenadora  do  Grupo  de  Trabalho  Intersetorial  de  Enfrentamento  das

Condições Geradoras da Violência Escolar do Governo do Estado de Minas Gerais,

para sua exposição sobre o mesmo tema.

Palavras da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires

Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os ilustres representantes desta Casa

Legislativa,  na  pessoa  do  Deputado  Bosco  e  do  Deputado  João  Leite,  que

organizaram  e  têm  organizado  com  brilhantismo  toda  essa  sequência,  que  são

verdadeiras  sessões  de  trabalho  abertas  ao  público,  já  há  alguns  meses.

Cumprimento  o  Prof.  Walter;  a  Dra.  Roberta;  o  Dr.  Celso;  todos  os Deputados e

Deputadas  presentes  ou  desta  Casa;  os  representantes  dos  órgãos  públicos,

Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura; professores e, se houver, algum

representante dos alunos das redes estadual, municipal e privada; os representantes

dos órgãos do governo, Polícia Militar e Polícia Civil, Secretarias de Governo, colegas

da  Secretaria  de  Educação,  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  Secretaria  de

Saúde,  Secretaria  de  Defesa  Social;  colegas  Diretores  e  Diretoras  de  nossas

Superintendências Regionais de Ensino - SREs -; colegas das superintendências e

das nossas escolas.

Para  nós,  é  um  momento  de  extrema importância  vir  aqui  falar  em  nome dos

colegas que compuseram o Comitê de Enfrentamento das Condições Geradoras de

Violência Escolar, designado pelo Governador e respectivos Secretários das pastas a
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que pertencemos para, no prazo de 60 dias - compreendidos os meses de maio e

junho, em que trabalhamos em sessões semanais, aprofundando-nos nos programas

e ações desenvolvidas junto às comunidades escolares e ao entorno das escolas -,

propor, neste fórum, um conjunto de programas e ações para os quais julgamos estar

abertos e preparados.

Quero agradecer nominalmente a participação dos colegas que trabalharam com

empenho e afinco para chegarmos aqui com algumas propostas que poderão somar-

se  às  propostas  aprovadas  neste  fórum  técnico.  Agradeço  às  colegas  Cláudia

Aparecida  Ciscotto,  da  Secretaria  de  Saúde;  Delegada  Letícia  Baptista  Gamboge

Reis;  Maria Helena Almeida e Eliane Quaresma Caldeira Araújo, da Sedese, esta

última presidindo atualmente o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente;

Maria Cristina Pinheiro de Pinho Machado, coordenadora do programa Escola Viva;

Fabiana Leite Lima; Maj. Gílson Gonçalves dos Santos, da Polícia Militar; Cap. Paulo

Afonso Montezano Crispim, do Corpo de Bombeiros; Roberto Horta Machado e Felipe

Estábile, da Secretaria de Educação. Na condição de coordenadora, tive o enorme

prazer e a honra de conduzir esses trabalhos, durante os quais vários outros colegas

se agregaram a esse grupo, dependendo da pauta.

Quero  trazer  um  pouco  dessa  experiência.  Fizemos  discussões  conceituais  de

conhecimento  de  nossas  experiências  de  políticas  e  programas  da administração

pública e programas em curso nas escolas, comunidade e Prefeitura para ter  um

balizamento geral das ações esperadas do Estado, enquanto governo de um território

e uma rede de escolas tão amplos,  abrangendo,  no ensino fundamental e médio,

quase 6 milhões de estudantes e 500 mil professores.

Fico muito satisfeita em saber que a nossa primeira conclusão vai ao encontro dos

anseios e das discussões que têm sido realizadas até o momento: que as nossas

escolas, estaduais,  municipais ou privadas, não devem se render a essa onda de

violência.  Ao  contrário,  devem  enfrentá-la  com  tranquilidade  e  conhecimento  e

envolver seus membros, professores, gestores e estudantes em todo o processo de

enfrentamento das condições geradoras de violência.

Quero dizer a vocês que, há alguns anos, a Secretaria de Educação tem atendido

pontualmente  à  demanda  de  escolas  e  superintendências  para  equipamentos
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especiais de infraestrutura contra a violência do patrimônio físico. Então, sempre que

chega alguma demanda dessa natureza à Secretaria, examina-se com muita cautela,

exatamente para que não incorramos no equívoco de transformar nossas escolas em

pequenos presídios. Definitivamente não foi e não é essa a intenção do governo do

Estado de Minas Gerais. Temos recebido algumas cobranças de setores externos à

rede de escolas em relação à instalação do equipamento de detecção de metais nas

escolas.  Recusamos  definitivamente  qualquer  tipo  de  apoio  a  essa  iniciativa.  As

nossas  escolas  públicas,  tradicionalmente,  sempre  estiveram  abertas  às

comunidades.

Daí  passo  para  um  segundo  consenso  que  alcançamos  em  nosso  grupo  de

trabalho. A escola deve manter a sua permeabilidade com as comunidades do seu

entorno.  Toda  e  qualquer  medida  governamental  que  venha  a  ser  tomada  deve

incentivar o diálogo das comunidades escolares com as comunidades do seu entorno.

Isso  não  apenas  porque  a  escola  tem  muito  a  ensinar  aos  pais  dos  alunos,  às

comunidades  do  seu  entorno,  em  todos  os  segmentos  da  sociedade  civil,  mas

também tem muito a aprender com esse entorno.

A terceira premissa que saiu como consciência do grupo é, e essa talvez seja a que

esteja norteando mais fortemente os nossos trabalhos executivos, que deveríamos

articular  os  nossos  projetos  e  programas.  Articular  internamente  nos  órgãos

governamentais  e  promover  o  diálogo  desses  projetos  e  programas  com  outras

iniciativas  governamentais,  não  governamentais,  iniciativa  privada,  para  que

fortaleçamos o sentimento de que somos capazes de enfrentar todas as condições

geradoras  de  violência.  Durante  esse  período,  além  de  termos  participado  das

reuniões  técnicas  preparatórias  deste  fórum,  apoiamos  a  realização  dos  fóruns

regionais. Quero agradecer de público às diretorias de superintendências regionais,

aos  professores,  analistas,  Diretores  e  estudantes  dessas  localidades,  dessas

municipalidades,  que trabalharam com muita dedicação.  Acreditaram na causa do

enfrentamento das condições de violência que afeta as nossas escolas e que têm

muito relevo, às vezes, excesso de relevo, na mídia, o que, muitas vezes, atrapalha o

nosso trabalho de educação no dia a dia das escolas. Mas isso também faz parte da

nossa  sociedade.  Creio  que  a  escola  e  nós,  que  acreditamos  na  causa de  uma
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educação pública de qualidade, poderemos enfrentar isso também com parcimônia e

tranquilidade.

Vou listar brevemente para vocês os 16 programas ativos do governo do Estado,

desenvolvidos  por  esses  órgãos  públicos  estaduais  que  mencionei.  Gostaria  de

salientar hoje alguns dos programas que esse grupo de trabalho já considera como

absolutamente consolidados e que merecem ser ampliados e articulados, a fim de

serem mais eficazes.

O  Programa  Escola  Viva  hoje  recobre  504  escolas,  sobretudo  em  regiões

metropolitanas consideradas de maior vulnerabilidade social. Pretendemos ampliá-lo

para outras zonas metropolitanas do Estado. Abrir esse programa tem uma interface

muito forte com as comunidades do entorno das escolas. Há recursos destinados a

situações do programa em que as próprias comunidades propõem intervenções nas

escolas, nos fins de semana, ou seja, contemplando a nossa preocupação de que a

escola deva estar permeável.  A escola deve manter-se permeável  com relação às

comunidades do seu entorno.

Há também o Programa Fica Vivo, da Secretaria de Desenvolvimento Social; o já

mencionado  Proerd,  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  e  o  Programa  Patrulha

Escolar.  Proporemos a ampliação do Programa Patrulha Escolar,  pois  esse é  um

anseio das nossas escolas e das nossas comunidades. Contudo, isso não será como

o patrulhamento ostensivo. Será a patrulha que leva a sensação de segurança às

escolas, aos gestores, aos professores e às famílias dos alunos, que têm demandado

segurança no entorno da escola. Então, será como o guarda que frequentava a minha

Escola Estadual Barão de Macaúbas e que conversava conosco, na porta da escola.

Tenho a certeza de que muitos policiais da corporação exercem esse papel junto às

comunidades  escolares.  Quer  dizer,  além  de  eles  se  fazerem  conhecer,  têm  a

oportunidade de também conhecer toda a realidade, tanto de fora como de dentro da

escola. Isso também contempla a nossa proposta de permeabilidade da escola.

Há também o Programa Jovens Construindo a Cidadania, da Polícia Militar. Cito

ainda: o Curso de Mediação de Conflitos, da Seds; o Projeto Mediar, da Polícia Civil

de Minas Gerais;  o Projeto Drogas, da Polícia Civil  de Minas Gerais;  e o Projeto

Redes Sociais, também da Polícia Civil. Então, há uma série de programas. Deixo de
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citar  vários  outros,  mas  tenho  a  certeza  de que  todos  estão  na  nossa  pauta  de

articulação,  tanto  interna,  na  esfera  de  governo,  como  também  com  as  nossas

comunidades e outros órgãos públicos e privados.

A partir do conhecimento e aprofundamento dessas discussões, tentando promover

exercícios de articulação entre os programas para saber como poderíamos dar maior

visibilidade a eles e captar parcerias da sociedade civil e de outros órgãos públicos

federais,  estaduais e municipais,  chegamos, então, a uma proposta de integração

desses programas. Assim, há o Programa Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros; o

Núcleo  de  Prevenção  à  Violência,  Cultura  da  Paz  e  Promoção  da  Saúde,  da

Secretaria de Estado de Saúde, um programa importantíssimo e já consolidado em

várias  comunidades,  sendo  necessário  ampliá-lo;  o  Núcleo  da  Criança  e  do

Adolescente, da Secretaria de Estado de Saúde; o Programa Poupança Jovem, da

Sedese; e o Rede de Assistência Social, do Cras/Creas. Há também um projeto-piloto

desenvolvido pela Superintendência Metropolitana A para a integração das escolas

com esses aparelhos sociais, os Cras e os Creas, que têm muito a contribuir para as

nossas comunidades escolares e, na maioria dos casos, são desconhecidos.

Citaria aqui a Profa. Arlete, que tem feito um trabalho muito intenso que poderá ser

ampliado, não só para a região metropolitana mas também para todo o Estado.

No final  de  junho realizamos uma jornada de sensibilização e  de  mediação de

conflitos com as 47 diretorias de superintendências regionais de ensino exatamente

para  tentar  promover  essa  cultura  da  paz  no  âmbito  das  superintendências

administrativas e para disseminação dessa proposta em nossas escolas. A partir do

dia 17 de outubro iniciaremos a oferta de turmas de cursos de mediação escolar e de

mediação  de  conflitos,  em  parceria  com  a  Polícia  Civil  e  com  a  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  no  âmbito  de  nossa  escola  de  formação.  Gradualmente,

ampliaremos esses cursos para toda a rede do Estado. Esperamos também atender

as redes municipais e a rede privada de ensino.

No conjunto das propostas que apresentamos aos nossos Secretários - o relatório

final  foi  encaminhado  ao  Sr.  Governador  -,  exploramos  cinco  eixos  de  ação.  O

primeiro deles é o eixo de estudos, pesquisas e monitoramento, que surgiu depois de

um seminário que realizamos com a presença da Profa. Sandra Tosta, de professores
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e pesquisadores orientados por ela junto a escolas públicas e privadas, e também do

Prof. Cláudio Beato, Coordenador do Crisp da UFMG. Para nós, naquele momento,

estava evidente a ausência de um diagnóstico mais preciso. Não de um diagnóstico

puramente quantitativo, mas de um que nos apontasse quais são os anseios das

comunidades escolares. Exatamente a partir daí começamos a desenhar um projeto

com o Crisp, que possivelmente será implantado neste ano, e com a participação de

várias  outras  universidades  que  já  estão  credenciadas  no  âmbito  da  escola  de

formação.

O segundo eixo é o da sensibilização, formação e capacitação em mediação de

conflitos, com os parceiros já indicados aqui e outros, como a Defensoria Pública, o

Ministério Público, a magistratura e a OAB. Identificamos também toda uma rede de

órgãos  públicos,  privados  e  do  terceiro  setor  que  estão  envolvidos  com  essa

proposta.  O  terceiro  eixo  seria  a  ampliação  e  a  implantação  de  programas

intersetoriais. Já mencionei brevemente quais seriam nossas linhas de ação nesse

eixo.

O  quarto  eixo  são  investimentos  em  ações  e  equipamentos  de  segurança  e

infraestrutura  física  dentro  das  demandas  apresentadas  pelas  escolas.

Evidentemente também investimos em uma linha para equipar nossas escolas, não

com  equipamentos  de  segurança,  mas  com  quadras,  cobertas  ou  não,  material

pedagógico e projetos pedagógicos que atendam, de fato, a disseminação da cultura

da paz.

O quinto e último eixo é o da divulgação e da comunicação em parceria com órgãos

de comunicação, para atendermos a essa ampla rede - são quase 4 mil escolas na

rede estadual -, e para também, pouco a pouco, chegarmos às escolas municipais e a

todas as escolas da rede privada.

Coloco-me  à  disposição  de  vocês  para  quaisquer  esclarecimentos  durante  o

período dos debates. Quero informar também que hoje, por orientação da Secretária

Ana Lúcia Gazzola, transmitiremos à Mesa condutora dos trabalhos uma síntese do

relatório desse comitê de violência para que essas propostas sejam agregadas a este

fórum. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
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O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires a excelente

exposição. Aproveito este momento, Sueli, para lhe pedir que leve à Secretária Ana

Lúcia Gazzola os nossos agradecimentos pela parceria na realização deste fórum.

Leitura de Mensagem

O Sr. Presidente - Quero registrar uma correspondência que recebemos do Exmo.

Governador Antonio Anastasia, endereçada ao Presidente Dinis Pinheiro: “Prezado

Presidente, agradeço o atencioso convite para compor a Mesa de abertura do fórum

técnico 'Segurança nas escolas: por uma cultura de paz'. Lamento não ser possível

comparecer,  em  razão  de  compromisso  inadiável,  já  assumido  para  a  data.

Cumprimento V. Exa. e os demais presentes, com votos de que o importante evento

tenha  proveitosos  resultados  e  alcance,  com  êxito,  os  objetivos  propostos.”  Fica

registrada, então, a correspondência do nosso Governador, Prof. Antonio Anastasia.

Gostaria de esclarecer a todos os presentes e ao público de casa que, de acordo

com  o nosso Regimento  Interno,  quando existem ações  em  conjunto,  a  exemplo

desta,  de  duas  ou  mais  Comissões,  normalmente  quem  preside  a  reunião  é  o

Presidente que tem um pouco mais de idade que os outros. Por isso, o Deputado

João Leite esteve na abertura desses trabalhos e agora, gentilmente,  ele divide a

condução dos trabalhos com este Presidente da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia. Muito obrigado, Deputado.

Exibição de Vídeo

O Sr.  Presidente -  Assistiremos agora à  exibição de um vídeo com depoimento

sobre uma experiência exitosa de combate à violência no ambiente escolar.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a todos e a todas que mais informações

sobre  esse  relevante  projeto  vocês  poderão  obter  acessando  o  “site”

www.betim.mg.gov.br/escoladagente.

Neste  momento,  passamos  a  palavra  à  Dra.  Roberta  de  Mesquita  Ribeiro,

Defensora Pública e integrante do Fórum de Promoção da Paz Escolar - Forpaz -,

para sua exposição sobre o referido tema.

Palavras da Defensora Pública Roberta de Mesquita Ribeiro

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Cumprimento  os  componentes  da  Mesa,
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especialmente o Presidente  Bosco e o Deputado João Leite,  que sempre conduz

muito bem as reuniões.

Sinto-me muito à vontade neste fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma

cultura de paz”, juntamente com os representantes da Mesa, porque, com cada um

deles, tenho uma história específica. Fico até lisonjeada pela presença do Walter Ude

nesta reunião, porque fui eu quem sustentou a presença dele nesta Mesa e acho que

fiz uma boa indicação. Embora dispense qualquer apresentação, quero dizer que ele

realiza um trabalho maravilhoso. Ele tem doutorado na área, além de pós-doutorado.

Sempre foi  referência  para mim como Defensora da  Infância  e  da Juventude em

diversos espaços dos quais participei. Sempre o tive como meu ídolo. Graças a Deus,

tenho a oportunidade, pela terceira vez, de participar de uma Mesa juntamente com

ele. Eu o fiz na Conferência Estadual de Educação em Caxambu, na Conferência

Municipal em Ipatinga e, hoje, em Belo Horizonte. Com a Sueli tenho história pessoal.

Ela é amiga dos meus pais, trabalhou com o meu pai, o que descobri por meio do

trabalho. Ela tem participado ativamente do Forpaz. Também tive oportunidade de

trabalhar com o Dr. Celso na Defensoria, junto à Promotoria da Infância e Juventude,

durante anos, na luta diária pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

Hoje venho falar a vocês sobre a experiência do Forpaz. Trarei um pouco dessa

experiência  e  dessa  mudança  de  paradigma,  conforme  dito  pelo  Walter  Ude.

Traremos um pouco dessa visão que precisamos ter de uma atuação articulada em

rede, de conhecimento de todos os programas de políticas existentes, como a Sueli

disse.  Verificamos  que,  na  prática,  muitas  vezes  o  que  acontece  é  que  os

profissionais desconhecem as políticas e os programas, desconhecem os caminhos.

Precisamos, na verdade, nos articular. A escola não dará conta de tudo sozinha, nem

é esse seu papel.  Uma mãe mesma disse, em seu depoimento pelo vídeo, que a

família tem transferido seu papel para a escola, que está sozinha, na ponta, muitas

vezes  abandonada,  isolada  e  desarticulada  do  sistema de  justiça,  do  sistema de

defesa  social,  da  segurança  pública  e  das  demais  instituições.  Precisamos  nos

articular para que o trabalho fique mais leve, para que realmente consigamos mudar a

realidade, fazer a diferença e tratar as pessoas como seres humanos, fazendo com

que construam uma vida diferente, longe da criminalidade.
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O Forpaz surgiu em 2006 e 2007, por uma iniciativa da Defensoria Pública. Com a

instalação do Núcleo da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, fomos às escolas

públicas fazer palestras sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegando lá,

verificamos o que já disse, que a escola estava sozinha. Os professores, Diretores,

Inspetores, toda a comunidade escolar não sabia a quem recorrer, o que fazer. Diante

disso, a Defensoria promoveu um pequeno seminário com a participação de inúmeros

atores  e  instituições,  como  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  a  Secretaria

Estadual de Educação.

Aqui estão vários representantes do Forpaz, meus colegas, meus parceiros. Não

estou falando aqui em nome da Defensoria, mas em nome do Forpaz, um espaço

democrático de discussão que visa buscar soluções para enfrentar essa questão e,

principalmente, para promover a cultura de paz. Está aqui a Else, a Superintendente;

a Arlete estava aqui pela manhã; a Adelaide, que também é uma grande parceira.

Vários colegas estão aqui, e representa um grande desafio falar em nome deles. E

temos a participação das secretarias, dos conselhos tutelares, da Polícia Militar, da

Polícia  Civil,  do  Judiciário,  da  Promotoria da  Infância  e Juventude,  da  Defensoria

Pública, das instituições, da rede de saúde e da sociedade civil, cuja participação é

importantíssima. Ainda não conseguimos trazer a participação dos adolescentes, a

qual entendemos também ser de suma importância. É uma pena que hoje eles não

estejam aqui  de forma massiva,  participando da construção dessas questões que

envolvem também a sua rotina. Fizemos esse lindo seminário com a intenção de que

cada instituição, já na dificuldade desse conhecimento, relatasse um pouco sobre o

seu papel, pelo que cada instituição é responsável, as suas atribuições. A partir desse

seminário, decidiu-se criar um fórum, que se reuniria mensalmente e contaria com a

participação de todos os atores que tivessem alguma relação com a escola, com o

objetivo de fortalecer essas redes e buscar a satisfação dos direitos da criança e do

adolescente.  Diante  disso,  reunimo-nos  e  discutimos  o  nome,  e  foi  uma  decisão

coletiva, democrática. Decidimos que o fórum se chamaria Fórum de Promoção da

Paz Escolar. Ele existe desde 2007, e somente agora está tomando corpo. Fico muito

honrada em estar aqui, hoje, falando em nome do fórum. Somente agora ele está

tomando identidade e corpo, com atuação em rede, articulação e o conhecimento de
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todos.

Lanço um desafio a vocês: criem redes nos espaços onde estão. Quer dizer, as

redes  já  existem,  articulem-se  em  redes.  Criem  os  fluxos  de  atendimento,

encaminhem-nos. Se há uma situação de saúde mental, procurem saber qual é a

política de saúde mental existente em seu Município, em seu Estado. Procurem a

pessoa  responsável,  façam  um  fluxo  de  atendimento  e  verifiquem  como  esse

encaminhamento pode ser feito pela escola para a saúde mental, discutam o caso

com a saúde mental. A escola tem que buscar os caminhos, porque, como já disse,

sozinha ela não dará conta. Então temos que nos articular em rede.

Fizemos  hoje  aqui  um minuto de  silêncio  e,  durante  as  palestras,  acredito  que

teremos – os senhores também – inúmeras provocações. Vim fazer minha exposição

já querendo falar outras coisas sobre as quais não tinha pensado. Fizemos hoje um

minuto de silêncio, e quantas vezes fazemos isso na nossa vida, no nosso cotidiano,

na correria dentro da escola, na rotina do professor, que sai da rede estadual e vai

para a  rede municipal  ou  para a rede particular,  que se  dedica muito?  Às vezes

deixamos de parar um minuto para fazer silêncio, olhar para dentro, pensar, refletir.

Quantas  vezes  deixamos  de nos  reunir,  como o Walter  Ude disse,  para  dialogar,

conversar,  ouvir  o  outro,  escutar  o  que o  outro  tem para  dizer,  reparar  no outro,

valorizar o outro e ser valorizado? Quantas vezes fazemos isso no nosso dia a dia?

Que eu saiba quase nunca. Vamos atropelando esse dia a dia, e, quando a violência

acontece, é caso de polícia. Como se o Judiciário  fosse ter a resposta para essa

violência;  como se  o  sistema de  justiça  fosse  dar  conta  dessa  violência.  Não,  o

sistema de justiça não pacificará, não restaurará essas relações. O aluno será ouvido,

será aplicada uma medida, e muitas vezes ele voltará para a realidade da escola, que

terá  que  conviver  com  isso.  Então  precisamos  nos  apropriar  dessas  questões,

envolver-nos. Hoje é importantíssimo estar aqui a sociedade civil participando, para

construirmos juntos, porque, quando construímos juntos, apropriamo-nos e a coisa se

efetiva, pois nos sentimos partes do processo.

Dentro  das  atribuições  previstas  no  regimento  interno  do  Forpaz,  trouxe  só  as

principais:  formular  e  recomendar  instrumentos,  medidas  e  ações  que  visem  à

educação para a paz, a resolução pacífica de conflitos no âmbito escolar, visando à



599
____________________________________________________________________________

prevenção  de  situações  de  risco  e  vulnerabilidade  social;  promover  articulações

políticas - que penso ser a grande vertente do Forpaz - quanto à necessidade de

prevenção  do  fenômeno  da  violência  escolar,  propondo  e  estimulando  o

desenvolvimento  de  programas  específicos;  incentivar  a  participação  de  todos  os

segmentos  sociais  representativos,  promovendo  ou  incentivando  a  realização  de

campanhas  de  conscientização  e  divulgação  das  ações  do  Forpaz  ou  daquelas

apoiadas por ele.

Reuniões  mensais  do  Forpaz.  Discutimos  inúmeras  questões  como  justiça

reparativa, mediação de conflito, apresentação de experiências exitosas em escolas

públicas. Não precisamos inventar tudo. Podemos copiar o que obteve êxito e replicar

em outras realidades. Há também a discussão e elaboração de um regimento interno

padrão. O Forpaz tem-se dedicado mais a esse ponto específico, e entendemos ser

muito importante a aplicação do regimento escolar. Nos Municípios havia uma carta-

princípio, mas agora já fizeram uma discussão ampla com toda a sociedade civil e

toda a comunidade escolar. No Estado existe um regimento, mas foi construído de

cima para baixo, desatualizado, sem a discussão ampla com a comunidade escolar.

O regimento é de suma importância para a imposição dos limites, desde o início das

atividades  escolares.  Não  é  simplesmente  entregar  um  pedaço  de  papel  para  o

familiar,  para o  aluno e dizer:  ”Este é o regimento.  Se descumpri-lo,  haverá uma

punição.”  Não  é  isso.  Primeiramente,  é  necessário  construir  um  regimento  em

conjunto com a comunidade escolar, de acordo com a realidade da escola. E, depois

disso, fazer um trabalho de divulgação e conscientização no início do ano letivo. É

necessário fazer um trabalho esclarecendo quais são os atos e as consequências e

começar a impor os limites desde o início. Se for assim, o aluno estará habituado a

cumprir as regras desde o começo.

Na minha vivência como Defensora da infância, como apaixonada pelos direitos da

criança e do adolescente, verificamos que o direito penal juvenil, diferentemente do

direito penal adulto, que tem de ser a última intervenção, muitas vezes é a primeira

intervenção da lei na vida do adolescente. Infelizmente, somente quando ele entra no

sistema socioeducativo é que, às vezes, terá acesso a uma política pública de saúde,

de educação. Às vezes, ele não tem acesso; e a própria família não conseguiu ser
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essa lei  para esse adolescente. Ele, então, pratica um ato infracional,  e queremos

que a medida socioeducativa dê conta dessa ausência, dessa omissão de nós todos.

A responsabilidade não é só do Estado, é uma corresponsabilidade de todos nós.

Todos temos de construir essa realidade diferente no âmbito da escola. Todos temos

de trabalhar e fazer a nossa parte. Precisamos de profissionais dedicados. Vocês já

são muitos sofridos na área da educação, já estão sacrificados e já estão adoecendo.

Precisamos nos unir para nos fortalecermos e nos dedicarmos um pouquinho mais.

Só  vamos  conseguir  mudar  essa  realidade  e  só  teremos  um  trabalho  diferente

quando tivermos um Diretor que assume mais, um Supervisor, um Promotor que faz

um trabalho diferente, enfim, alguém que assuma e que se dedique um pouco mais a

essa realidade.

Realmente, a educação não estava preparada para essa mudança, para a inclusão

de todos, para a inclusão das diferenças. Temos de tomar cuidado para não cairmos

no “menorismo” do código de menores. Nele a criança e o adolescente eram objetos

e  não  sujeitos  de  direitos;  vigorava  o  assistencialismo.  Toda  criança  e  todo

adolescente que estavam em situação de risco, que cometiam um ato infracional, que

tinham uma situação de vulnerabilidade eram colocados na Febem. Então, não é esta

situação  que  queremos  criar:  a  do  adolescente  longe  de  mim.  Esse  problema é

nosso.  Não é  colocando-os distantes  que solucionaremos a questão,  nem depois

pondo-os no sistema penitenciário sem nenhuma condição de dignidade que iremos

encontrar um caminho. Precisamos, na verdade, de ser corresponsáveis com essa

realidade.  Cada  um  deve  dar  a  sua  contribuição  para  a  transformação  dessa

realidade.

Além dessas discussões, o Forpaz já participou da capacitação de professores e

Inspetores da Secretaria Estadual de Educação, na Metropolitana A, sobre o Estatuto

da Criança e do Adolescente; fez parceria com o Programa de Aprendizagem Social

do  Senai  e conseguiu a  disponibilização de vagas para cursos profissionalizantes

com exigência de escolaridade menor, a partir da 6ª série. Tivemos uma escola de

Contagem com inúmeros alunos encaminhados para esses cursos técnicos.

Iniciamos um trabalho com o Polo Educativo Padre Pavoni,  que reúne a Escola

Estadual José Mesquita de Carvalho, um posto de saúde e as obras pavonianas, que
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é uma entidade religiosa. Abordamos a violência escolar com os alunos. Inicialmente,

os  professores e Diretores fizeram um trabalho  nas salas  de aula,  com cartazes,

conversaram  sobre  o  enfrentamento  à  violência.  Depois  os  alunos  elegeram

representantes que participaram de inúmeras reuniões com os membros do Forpaz.

Tivemos a oportunidade de verificar que os próprios alunos apresentaram a solução

para  o  problema.  Durante  as  conversas,  eles  diziam:  “Doutora,  o  professor  está

cansado, vivendo sua realidade.” O professor também sofre todo tipo de violência. Às

vezes, vive uma situação de violência doméstica simbólica, pois tem sua vida pessoal

e chega à escola com a sua realidade. Na hora em que o aluno responde de forma

ríspida, o professor pode estar imbuído desse espírito agressivo em decorrência de

violência. Então, os próprios alunos identificam isso.

Como o Walter Ude disse, a violência não está na escola, e sim na sociedade. A

escola vivencia essa violência existente em todos os locais. Os alunos apontam o

diálogo como solução. Hoje, não existe espaço para ouvir as partes, ouvir o motivo de

certas  atitudes  do  professor  ou  do  aluno,  do  colega  ao  lado,  envolvendo  a

comunidade,  as  famílias.  Quando  o  aluno  pratica  um  ato  indisciplinar,  faz-se  a

ocorrência escolar,  que vira um papel,  fica arquivado,  e a rotina continua, não se

enfrenta o problema, não se restauram as relações, e o conflito vai se intensificando

até o momento em que ocorrem tragédias. Devemos ter um olhar diferente para os

alunos e professores, que precisam de capacitação, apoio e valorização. O professor

deve  olhar  o  aluno  que  está  ali  na  sala  de  aula  sentado  e  calado,  fazer  uma

abordagem, articular, verificar a necessidade de encaminhamento psicológico, enfim,

evitar uma situação de violência maior.

Participamos  de  inúmeras  audiências  públicas  e  reuniões  institucionais,  temos

representantes  de  todas  as  áreas.  Criem  esse  espaço  de  encontro  em  seus

Municípios, para discutir os casos pontuais, as políticas, os caminhos. É importante

contar com esse espaço de diálogo. Os benefícios diretos e indiretos do Forpaz são:

maior articulação dos atores dos sistemas de garantias da criança e do adolescente

com a escola; maior conhecimento por parte de todos os atores do papel de cada um

e de sua importância; maior conhecimento por parte dos profissionais da comunidade

escolar e de todos os atores sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; inserção
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da cultura de paz no Polo Educativo Padre Pavoni. Não posso deixar de contar que

criaram  um  grupo  Forpaz  depois  das  reuniões,  fizeram  o  “Rap  da  paz”  e  já  se

apresentaram inúmeras vezes. Foi muito bacana.

Outros  benefícios  do  Forpaz  são:  discussão  e  implementação  da  mediação  de

conflito no âmbito escolar, pois, realmente, há técnicas e procedimentos, isso não se

aplica de qualquer maneira, é um caminho de criação de comissões de mediação;

discussão ampla na rede municipal e estadual sobre a importância do regimento -

durante dois anos o Município discutiu isso, com a realização de seminários e tudo o

mais, e agora tem um documento pronto, elaborado; inserção de vários adolescentes

no programa Aprendizado no Senai; conscientização da comunidade escolar sobre a

importância  da  cultura  de  paz;  criação  de  “blog”  do  Forpaz,

forpaznasescolas.blogspot.com,  a  fim  de  permitir  uma  discussão  ampla  com  a

sociedade.

Tiramos  alguns  encaminhamentos  do  Forpaz  para  este  fórum:  necessidade  de

capacitar os candidatos à direção da escola, pois um critério da rede estadual é de

haver  capacitação,  emersão dessas pessoas,  capacitação continuada durante  um

período mais extenso antes da realização das provas para que as pessoas estejam

mais  preparadas  para  assumir  esse  cargo;  e  necessidade  de realizar  seminários

regionais para discutir o regimento escolar amplamente com todos os segmentos da

escola.

Trouxe  algumas  fotos  da  primeira  reunião  do  Forpaz  com  os  alunos  do  Polo

Educativo  Padre  Pavoni.  Essa  na  foto  sou  eu,  de  cabelo  grande.  Como  disse,

discutimos  de  que forma enxergavam  a violência  e  como ela  se  dava no âmbito

escolar.  É interessante verificarmos que havia representantes da Polícia Militar, de

uma  escola  de  portadores  de  necessidades  especiais,  da  Subsecretaria  de

Atendimento Socioeducativo, da magistratura; à frente vemos o Dr. José Honório, Juiz

da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, que estava presente, representantes

de várias instituições e a Adelaide, da Secretaria de Educação.

Agora,  seguem  as  fotos  de  algumas  reuniões  do  Forpaz  que  contaram  com  a

participação da Suely, da Arlete, dos representantes do Ministério Público, da saúde e

da rede de medidas socioeducativas de todas as partes.
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Gostaria de deixar o recado para que se mobilizem, não desistam, não deixem de

acreditar, lutem, acreditem no ser humano. Se conseguirmos mudar uma pessoa que

seja ou plantar uma semente que seja, já estaremos satisfeitos, e muito. Continuem

na luta. Há horas que também tenho vontade de desanimar. Há quatro anos estou na

coordenação  desse  fórum.  Houve  dias  em  que  havia  apenas  duas  pessoas  na

reunião; inúmeras vezes quis desistir, mas tenho persistido. E hoje estou muito feliz

de estar aqui passando essa experiência a todos. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradeço a Dra. Roberta de Mesquita Ribeiro por sua brilhante

exposição, palavras e referências a resultados obtidos por meio do Forpaz. Neste

momento, passaremos a palavra ao Sr. Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de

Justiça Cível da Infância e Juventude, para sua exposição sobre o tema. Seja bem-

vindo, Dr. Celso.

Palavras do Promotor de Justiça Celso Penna Fernandes Júnior

Em primeiro lugar,  agradeço o convite  da Assembleia  Legislativa para participar

deste fórum técnico de segurança na escola, peça fundamental para começarmos a

encarar o problema da violência dentro e fora da escola. Agradeço à Assembleia esta

iniciativa muitíssimo importante: fazer um fórum técnico que abranja várias regionais

de todo o Estado, trazendo suas ideias para discutirmos e apresentarmos soluções.

Na pessoa do Deputado Bosco, que está presidindo esta reunião, cumprimento a

Assembleia Legislativa, os demais integrantes da Mesa, como o Prof. Walter Ude, as

Dras.  Maria  Sueli  e  Roberta Mesquita e  todo o  Plenário,  especialmente a  colega

Maria de Lurdes e a Dra. Maria Elmira, Coordenadora da Educação no Estado de

Minas Gerais.

Primeiramente,  quero  fazer  uma breve explicação  exatamente  sobre  as  nossas

funções para que fiquem bem claras para todos. Somos três Promotores de Justiça

da  Infância  e  Juventude Cível:  eu,  Maria  de  Lurdes  e  Matilde,  que é  uma outra

colega. Dentro das nossas atribuições está a defesa da educação. Acompanhamos

várias políticas públicas, e uma delas é a da educação. A Dra. Maria Elmira coordena

a atuação de todos os Promotores da Educação em Minas Gerais. Então, em cada

Comarca do Estado, há um Promotor da Infância e Juventude que acumula a função



604
____________________________________________________________________________

de defesa da educação. É importante ressaltar isso. A minha função é ser Promotor

da Infância de Belo Horizonte, da educação de Belo Horizonte. A Dra. Maria Elmira é

Promotora do Patrimônio Público e coordenadora da área de educação no Estado, da

atuação dos Promotores em Minas Gerais.

Há um outro ponto que quero mencionar.  Este fórum é um momento importante

para fazermos uma defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando falamos

por aí, temos pouca oportunidade de fazê-la. Digo isso porque li as propostas que

foram encaminhadas e observei que uma delas é reformular ou alterar esse estatuto.

Muito  embora  não expliquem de,  que trata  essa reformulação e mudança,  até  já

imagino o que seja. Quero fazer essa defesa aqui porque o estatuto tem uma lei

muito pouco conhecida. Eu mesmo passei a conhecê-lo melhor quando vim a ser

Promotor de Justiça da Infância e Juventude em Belo Horizonte há 10 anos. Como a

grande maioria das pessoas, também não o conhecia. Na minha opinião, do ponto de

vista social, é a lei mais avançada que o Brasil possui. Se há uma lei, um instrumento

legislativo que proporcionará e viabilizará a defesa da criança e do adolescente e o

combate à violência não só na escola mas também na sociedade, podemos dizer que

é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não estou dizendo que seja perfeita nem

que não é necessário mexer nela. Tanto que houve recentemente uma alteração no

estatuto que melhorou bastante alguns aspectos da questão da adoção. No entanto,

isso não vem ao caso. De qualquer forma é uma lei importantíssima que a sociedade

precisa defender.

Quando discutimos  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  em nível  nacional,

observamos que, infelizmente, é sempre em razão de um momento de emoção e

comoção de um assassinato cometido por algum adolescente. Nunca se promove

uma discussão minimamente racional desse estatuto, que foi uma lei elaborada por

vários  setores  da  sociedade.  Houve  uma grande  mobilização  social  com  abaixo-

assinado propondo emenda ao art. 227 da Constituição. Depois houve também uma

grande mobilização de vários setores da sociedade para elaborá-lo. Hoje dificilmente

ele seria aprovado no Congresso da forma como é. Mas é uma lei muito avançada.

Precisamos defendê-lo e tomar cuidado com propostas de mudança nele.

Nesse  aspecto,  é  importante  mencionar  a  questão  do  ato  infracional,  que  tem
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relação com a questão de violência na escola. Temos essa ideia que é transmitida

pela imprensa e pelas discussões que ocorrem nas emissoras de televisão de que o

Código Penal é mais severo do que o Estatuto da Criança e do Adolescente - pelo

menos na visão da nossa sociedade que gosta de reprimir antes de prevenir. Isso não

é verdade. Do ponto de vista de prevenção, o estatuto é muito mais eficiente do que o

Código Penal.

O Estatuto, ao contrário do Código Penal, é muito mais eficiente nesse aspecto; e,

quando se fala de punição para o adolescente autor de ato infracional, ele também

não é menos severo que o Código Penal. Então, o adolescente pode cumprir medida

de internação durante três anos e semiliberdade por mais três anos. São seis anos de

restrição de liberdade, em tese, que o estatuto prevê, o que não é muito diferente do

Código Penal  quando se vai  aplicar uma pena na maioria dos crimes graves que

ocorrem por aí. Basta observar. Outro dia mesmo passou na televisão, julgamento

que  não  acompanhei,  mas  tratava-se  de  um  “cara”  que  matou  a  mulher,  uma

manicure,  acho,  que foi  filmado,  e ele deu vários tiros na mulher.  Esse “cara”  foi

condenado, e a irmã dele, em entrevista na televisão, dizia: “Não, daqui a três anos

ele estará solto, não há problema”. É basicamente a mesma coisa: trata-se de um

crime gravíssimo, em que se tirou a vida de uma pessoa de forma fria, e tudo foi

filmado. Isso é muito comum na sociedade brasileira.

Trabalhei  na  área  infracional  durante  quatro  anos  e  víamos,  excepcionalmente,

casos de adolescentes como autores de homicídios em Belo Horizonte. Não sei dizer

como está hoje, mas, na minha época, isso era bastante raro, ao contrário do que

víamos em homicídio de adolescentes vítimas - o Prof. Walter Ude mencionou um

dado de 80 jovens, não sei se adolescentes ou jovens.  Eu e a Maria de Lourdes

realizamos uma investigação há alguns anos no IML e ficamos abismados com a

quantidade de crianças e  adolescentes  assassinados na Região  Metropolitana de

Belo Horizonte. Acredito que o IML faz necrópsia de crimes não só de Belo Horizonte.

A média mensal aqui de homicídios era aproximadamente essa, de crianças e de

adolescentes; não computamos pessoas acima de 18 anos. E era homicídio mesmo,

via-se claramente, com tiros na cabeça, crimes de execução.

Entramos com uma ação civil pública contra o Ministério Público Federal, contra os
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governos federal e estadual, de Minas Gerais, e municipal, de Belo Horizonte. Tendo

em vista que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, têm direito à vida e

outras coisas, pedimos que a Justiça condenasse os três entes – governos federal,

estadual e municipal – a pagar uma multa por cada criança e adolescente vítima de

homicídio no Brasil, multa que seria paga pelos três entes e depositada no Fundo da

Criança e do Adolescente do Município onde ocorreu o homicídio. Ou seja, se ocorreu

em Governador Valadares, depositar-se-ia no Fundo da Criança e do Adolescente de

Valadares, que receberia o valor  da multa para aplicar em política voltada para a

criança  e  o  adolescente.  Essa  ação  foi  protocolada  na  Justiça  Federal,  junto  ao

Ministério Público Federal, em litisconsórcio, foi extinta na 1ª instância e está em grau

de recurso no TFR. Isso apenas a título de informação.

Porém, é importante distinguir a questão do ato infracional, porque muitas vezes

pensamos que o Código Penal é muito mais severo do que o estatuto, o que, na

verdade, não é. Mesmo porque, quando se trata de medida socioeducativa restritiva

de liberdade a adolescentes, se se comparar com o adulto, com o tempo de vida que

um adulto tem, proporcionalmente essa medida é muito mais grave. Se se aplica uma

medida de três anos de internação a um adolescente que tenha 15 anos de idade, se

se  comparar  com  a  pena  de  cinco  anos  a  um  adulto  de  30  anos  de  idade,  é

proporcionalmente muito mais grave essa pena para o adolescente.

Não vou repetir o que já foi dito aqui sobre trabalho em rede, porque creio que já foi

mencionado pela manhã e agora à tarde por expositores que fizeram isso de forma

brilhante.  Li  as  propostas  apresentadas  por  várias  partes  do  Estado,  e  elas

apontaram, realmente, o ponto central. Qual é a questão? Trabalho em rede. Li várias

propostas de trabalho em rede. Acredito que a minha ajuda seja deixar aqui a nossa

experiência – minha e da Maria de Lourdes – com o trabalho em rede, na Promotoria

da Infância e Juventude.

Vejamos  a  primeira  questão.  Quando  se  fala  em  trabalho  em  rede,  temos  de

entender que não adianta esse trabalho ser feito de cima para baixo. Ele pode até

começar de cima para baixo, mas, para que dê certo, é preciso que os principais

interessados  o  assumam  e  compreendam  a  sua  importância.  Só  assim  dará

resultados. Se isso não for  feito,  não adianta querer trabalhar  em rede. Podemos
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apresentar muitas soluções, que podem ser boas, como as que foram apresentadas

aqui, mas elas não vão funcionar a médio e longo prazos. O que importa, realmente,

é a articulação entre os vários setores. As medidas são importantes, mas têm de vir

da necessidade criada pelo trabalho em rede.

Finalizando,  quero também mencionar uma proposta que temos de trabalho em

rede a partir  da educação, da organização das escolas. Aqui,  em Belo Horizonte,

estamos  fazendo  uma  discussão  com  a  Conspiração  Mineira  pela  Educação  e

queremos começar com esse movimento um trabalho em rede. Na verdade, esse

trabalho já foi iniciado há alguns anos pela Conspiração Mineira na Regional Norte de

Belo Horizonte e em alguns Municípios do entorno da Cidade Administrativa. A ideia é

começar esse trabalho um pouco diferente na Regional Norte de Belo Horizonte. Se

der certo, faremos com que esse trabalho se expanda por toda a cidade de Belo

Horizonte,  depois  para  outros  Municípios  de  Minas  Gerais  e,  quem sabe,  para o

Brasil. Mas a ideia é fazer uma rede de educação a partir do trabalho das Diretoras e

dos Diretores das escolas públicas estaduais e municipais. A ideia é começar esse

trabalho em uma regional de Belo Horizonte, por quê? Toda a estrutura dessa política

de  atendimento  à  criança  e  ao  adolescente  e  de  assistência  social  e  saúde  é

municipalizada e descentralizada.  No caso de Belo  Horizonte,  ela é organizada a

partir das regionais. Os conselhos tutelares se organizam a partir das regionais. Por

falar em Conselho Tutelar, há algum Conselheiro aqui? Não. Não. Estou falando de

Conselheiro Tutelar.

O primeiro ponto de trabalho em rede não é ficarmos levantando culpado de nada,

mas estou vendo aqui  os guardas-municipais  e o pessoal  da Polícia Militar.  Acho

extremamente  positivo  esse  interesse  pela  questão  da  violência  nas  escolas.  No

entanto,  considero  estranho não haver  nenhum Conselheiro Tutelar,  porque ele  é

peça fundamental quando falamos em trabalho em rede, em área social.  Há uma

Conselheira ali. Isso é uma exceção.

A  presença  do  Conselho  Tutelar  em  qualquer  questão  que  envolva

acompanhamento social de criança e adolescente é fundamental. Ele é a peça-chave,

o elo entre a criança, o adolescente, a família, a escola e o serviço de assistência.

Repito: ele é muito importante. Logicamente, como já disse, quando trabalhamos em
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rede,  não temos de levantar  culpado de nada;  temos de ver  o  que está posto e

começar a trabalhar; temos de ver se os vários atores se entendem para começar um

trabalho articulado em rede.

Enfim, essa é a ideia que tenho a respeito do combate à violência na escola e

minha  contribuição  para  o  debate.  Quero  ajudá-los  a  desenvolver  essa  questão.

Portanto, agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para responder às

perguntas.

O Sr. Presidente - Agradecemos o Dr. Celso por suas brilhantes palavras. Dirigindo-

me às Conselheiras Tutelares, que muito nos honram com sua presença nas galerias,

esclareço que convidamos todos os conselhos para todos os encontros regionais –

mesmo  os  conselhos  da  Região  Metropolitana  quando  do  evento  realizado  em

Contagem. Aliás, tivemos uma participação importantíssima dos representantes dos

conselhos  tutelares,  que  contribuíram  muito,  com  várias  sugestões.  Deixo  esse

esclarecimento sobre a questão dos convites: eles realmente foram direcionados aos

conselhos,  que  tiveram  uma  importante  participação  nos  encontros  regionais,  a

exemplo do que acontece hoje.

Aos Conselheiros da educação, sempre presentes, o nosso muito obrigado. Tenho

certeza  de  que  contribuirão  neste  fórum  da  mesma  forma  que  contribuíram  nos

encontros regionais;  a participação dos senhores e senhoras foi importante, então

será de grande importância no fechamento dos nossos trabalhos.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, encerram-se as inscrições e inicia-se a fase de

debates. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante

inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até

dois minutos para fazer sua intervenção.

Debates

O Sr. Presidente - A primeira inscrita é a Sra. Clarise Fernandes da Silva, da ONG

Clarosofia Núcleo Mundial, que disporá de até 2 minutos.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Ilustres Deputados, demais componentes da
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Mesa, senhores e senhoras presentes, boa tarde. Meu nome é Clarise Fernandes e

sou Presidente da ONG Clarosofia Núcleo Mundial. Nossa instituição é sistematizada

em  84  gestões  em  que  estão  inseridas  ações  conjuntas  nas  áreas  de  saúde,

educação e habitação. Clarosofia é uma matéria interdisciplinar ético-filosófica e de

ciências sociais e humanas que estuda a transparência e a clareza, direcionada para

o desenvolvimento do raciocínio, objetivando a desenvoltura do ser humano,  para

promover o bem-estar social. Nossa instituição trabalha com diagnóstico social, de

que  tenho  aqui  um  modelo,  e  tem  como  objetivo  fazer  intervenção  a  favor  de

qualidade de vida para todos, pois todos têm o seu lugar,  no sol ou na sombra –

acredito nisso, e a nossa instituição e os nossos filiados em vários segmentos de

trabalhadores também acreditam nisso.

Nós, da Clarosofia, fazemos atendimento psicológico a alunos, docentes e pais, nas

escolas de ensino fundamental e médio, desde 21/11/2008, de acordo com proposta

já aprovada.  Ocorre  que,  apesar  de  a  proposta  ter  sido  aprovada e  de  o  ilustre

Deputado André Quintão ter encaminhado requerimento aos órgãos devidos, nada

aconteceu. Dizem que a razão é a falta de recursos, mas não acredito nisso, até

porque  sabemos  que  há  uma  situação  de  mau  uso  do  dinheiro  público.  Então,

gostaria de ter um esclarecimento e vou encaminhar a pergunta ao Deputado Bosco.

Como é possível a Assembleia Legislativa, com os Deputados, recorrer ao governo

federal  para  buscar  recurso  federal,  ciente  de  que  isso  é  necessário  para  o

complemento da execução das tarefas, considerando que os problemas são maiores

que os recursos - que dizem que o nosso Estado tem - e que, como sabemos, o

Anastasia não governa sozinho, mas em conjunto?

Percebe-se que hoje as pessoas têm de ter uma resposta dos Deputados e dos

políticos, afinal não é todo político que é corrupto. É importante dizer que não estão

defendendo político nenhum aqui. Quando falarem que algum político é corrupto, é

preciso dizer que aquele político roubou, desviou dinheiro público. Se for comprovado

que vários políticos vêm fazendo desvio e mau uso do dinheiro público, é preciso citar

o nome e falar onde ele se encontra para que esse bandido seja preso. Creio que os

políticos têm de ser respeitados, pois precisamos deles.

O Sr. Presidente - Clarise, gostaria de contar com sua contribuição em virtude do
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tempo.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Principalmente a nossa instituição, que tem três

projetos aprovados, mas disseram que não há recursos. Na verdade, tem recurso

sim. O projeto socioeducativo que era para ter sido colocado nas escolas foi colocado

no ProJovem, que não teve  critério  algum para  fazer  tomada de recurso público.

Portanto  queremos  que  os  projetos  da  ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial  sejam

respeitados. Afinal, hoje essa ONG tem 15 mil filiados, é uma comunidade, por isso

quer  respeito  da  Assembleia  Legislativa.  Não  se  pode  vetar  a  voz  e  a  vez  nas

propostas encaminhadas nesta Casa.

Gostaríamos  que  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.359,  denominada

Acompanhamento  Psicológico  ao  Professor  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  nas

Escolas Públicas, seja respeitada, considerando-se que é de autoria da Clarosofia

Núcleo  Mundial.  O  nosso  desejo  é  que  essa  proposta  seja  implementada  para

garantir a efetivação de sua qualidade. De acordo com a proposta que está sendo

feita, estão querendo fazer visitinha nas escolas, mas a questão é ter um profissional

diferenciado. Isso tem de ser estudado com muito carinho, pois o ser humano não é

um bando de gado sem líder. Ele tem de ser respeitado, valorizado, amado, cuidado e

velado de verdade e efetivamente.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  a  presença  e  a  participação  da  Sra.  Clarise

Fernandes  da  Silva.  Saiba,  Clarise,  que você é  sempre  bem-vinda à  Assembleia

Legislativa e tem acesso praticamente a todos os gabinetes dos Deputados desta

Casa. No entanto, como você fez várias indagações e questionamentos, gostaria que

encaminhasse à  Mesa tudo que apresentou e  também o que não deu tempo de

apresentar para que depois possamos responder-lhe de forma ampla.

Quanto à questão da aplicação de recursos do governo federal,  gostaria  de lhe

dizer  que  temos  a  participação  desse  governo,  mas  estamos  aqui  justamente

discutindo isto neste fórum: medidas e projetos. Com certeza, precisamos ter uma

participação efetiva do governo federal junto ao governo do Estado de Minas Gerais.

Para agilizar esta parte do debate, registro que recebemos várias perguntas, que

foram encaminhadas para cada um dos expositores, a fim de que pudessem já tomar

conhecimento  delas  e,  de  pronto,  responder  às  indagações.  Portanto,  antes  de
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passar a palavra aos expositores para suas respostas, gostaria de sugerir, se assim

for  possível,  que,  no  final  da  participação  de  cada  um,  informem  o  endereço

eletrônico  para  que  os  nossos  participantes,  caso  queiram  fazer  mais  alguma

pergunta ou até mesmo buscar algum detalhamento, possam ter esse canal junto aos

nossos expositores.

Lincoln  Emanuel  de  Melo  -  Boa tarde.  Meu nome é  Lincoln,  sou  estudante  do

Instituto  de  Educação  e  tesoureiro  da  Associação  Metropolitana  de  Estudantes

Secundaristas da Grande Belo Horizonte – Ames-BH.

É muito importante debater a segurança nas escolas, mas devemos tratar isso com

seriedade. Ouvi a fala da companheira e vi muita cara de deboche. Hoje o descaso

com a juventude é  muito grande.  Há mais  de 270 mil  usuários  de  “crack”  só na

RMBH, e 70% deles são jovens. É uma pena a Ames-BH não ter sido convidada. Só

fiquei sabendo do que está acontecendo aqui porque compareci à Casa para resolver

algumas  coisas,  pois  estamos  participando do congresso da  União  Brasileira  dos

Estudantes.

Para concluir,  penso que às  vezes tentam incriminar  muito os  jovens,  mas não

fazem  programas  de  prevenção,  deixando  a  juventude  do  jeito  que  está,

principalmente na periferia.  O governo do Estado deve investir  mais  na juventude

porque o que vejo hoje na região metropolitana e em todo o Estado é o descaso do

governo em relação aos jovens.

Agradeço. Não poderei ficar, mas considero importante debatermos este assunto

aqui e tratá-lo com seriedade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao estudante Lincoln, que representa a Umes-BH, e

digo a ele que encaminhamos o convite a todos os grêmios estudantis para que os

estudantes  participassem  conosco.  De  qualquer  forma,  agradecemos  muito  sua

participação. É por meio de participações como a sua que cumpriremos o objetivo

deste fórum.

Passo a  palavra  ao  Prof.  Walter  Ernesto  Ude  Marques,  para  que  responda  as

perguntas que lhe foram direcionadas.

O  Sr.  Walter  Ernesto  Ude  Marques  -  Tentarei  sintetizar,  em  razão  do  tempo.

Classifiquei as perguntas.
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A pergunta da Ten.  Grace está voltada para o professor:  se não se deveria dar

apoio  e  orientação  aos  professores.  Isso  é  necessário  no  trabalho  em  rede.  Na

experiência  que  tive  em  Vespasiano,  em  um  trabalho  que  realizamos  de

enfrentamento à violência sexual contra crianças, a queixa das professoras, em uma

pesquisa  que  fizemos  e  até  publicamos  em  livro,  é  que  elas  estão  se  sentindo

sozinhas,  abandonadas  pela  Secretaria  de  Educação,  pelos  supervisores  de

educação, pelas famílias e pela sociedade, convivendo com crianças violentadas da

educação infantil. Como diz um psicólogo amigo meu, a dor do outro não é minha,

mas  ela  me  dói.  Então,  a  constante  convivência  da  professora  com  crianças

violentadas produz nela sofrimento e adoecimento. Realmente, elas estão sozinhas,

abandonadas, e é por isso que precisam integrar-se no trabalho em rede para se

sentirem, com certeza, mais fortalecidas.

O  Guarda  Municipal  Ricardo  Bispo  pergunta  sobre  a  ideia  de  instituição  total.

Realmente,  a escola  não é  uma instituição total,  não é  uma instituição completa,

assim como também não é a polícia, a assistência social,  a saúde, a Assembleia.

Todos somos instituições incompletas e necessitamos trabalhar conjuntamente para

tentar gerar redes de proteção, trabalhos preventivos e protetivos.

Esta pergunta da Adriana Timóteo de Oliveira, da Sedes, sempre aparece: quais as

dificuldades de um trabalho em rede? São muitas: as relações de poder, as vaidades,

a  formação  especializada  e  fragmentada.  Mas,  com  o  tempo,  construindo-se  o

trabalho integrado e com melhores resultados, romperemos essas barreiras.

Quanto aos mapas solicitados por duas pessoas, eles estão gravados no sistema

da Assembleia e eu os disponibilizo pelo meu “e-mail”: walterude@fae.ufmg.br”.

O meu amigo Hélio Moreira escreveu: “sofredor atleticano, negro, cristão, utópico,

sonhador”.  Ele pergunta como vejo a espiritualidade no trabalho intersetorial.  Vejo

com bons olhos e bom coração, porque ela faz parte da humanidade. Somos seres

transcendentais, pensáveis e impensáveis, dizíveis e indizíveis. Como dizia Pascal,

existem razões que a própria razão desconhece, existem mistérios na vida. A religião

é fundamental, no meu ponto de vista, e mesmo como cientista não a ignoro. Religião

vem do latim “religare”, religar. Ontem fui com o Prof. Gilles à Apac, em cujo trabalho

a religião é muito importante. Ele é francês e disse que seria difícil desenvolver um
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trabalho religioso em presídio na França por causa do confronto e da tensão entre o

Estado a Igreja. Ele lamentou que a religião não faça parte do trabalho educativo.

Outra questão é a respeito do ECA. O Promotor Celso falou em defesa do ECA,

que  também  defendo.  O  estatuto  é  muito  pouco  conhecido,  inclusive  no  próprio

Judiciário, não sendo estudado na escola de direito nem na de pedagogia. O jurista

Oris de Oliveira, que participou da redação do estatuto, disse que muitas vezes as

pessoas perguntam por que uma lei tão avançada para uma sociedade tão atrasada.

Ele respondeu que, para se criar uma lei atrasada para uma sociedade atrasada, não

precisaria de lei. Então o direito também tem utopia, como uma sociedade melhor,

mais humana e mais justa. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Estamos  recebendo  a  participação dos  internautas,  a  quem

cumprimentamos  e  agradecemos  pela  audiência.  O  Sr.  Alexandre  Flausino,  de

Alfenas,  encaminhou  a  seguinte  pergunta  ao  Prof.  Walter:  “Hoje  há  um  grande

número  de  empresas  atuando  no  mercado  da  segurança  e  pouco  incentivo  à

educação dos nossos jovens.  Como o  senhor  disse,  a cadeia tem cor  e grau de

instrução. Qual seria a atitude do poder público para a mudança dessa situação?”.

Com a palavra, o Sr. Walter Ernesto Ude Marques.

O Sr.  Walter  Ernesto  Ude  Marques  -  É  uma pergunta  muito  complexa  para  se

responder em 1 minuto. Precisamos discutir as relações raciais e a desigualdade. A

ideia  de  cotas,  não  como fim,  mas  como meio,  é  necessária  para  que  pessoas

negras, mestiças e da periferia tenham acesso à universidade. Cotas já existem, na

faculdade de medicina tem branco e rico. Não vamos ser hipócritas. São medidas que

podemos tomar como mediação para criar uma sociedade diferente.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, a Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires,

para responder às perguntas.

A Sra.  Maria Sueli  de  Oliveira Pires  -  Obrigada,  Deputado.  Vou-me desviar  um

pouquinho da pauta, para render uma homenagem em agradecimento ao Humberto,

ao Hugo, à Solange e a toda a equipe da Assembleia Legislativa, que deu suporte a

todos esses trabalhos. Sabemos que é uma dedicação verdadeira a essa causa.

Quero complementar - não tive tempo de falar na minha exposição - que, tanto a

concepção, o desenho, como a implementação dos cursos de mediação de conflito e
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mediação escolar foram resultados da consolidação de programas como o Mediação

de Conflitos, da Secretaria de Defesa Social, e o Mediar, da Polícia Civil.

Gostaria de condensar três perguntas que me foram direcionadas, em relação à

oferta  de  conteúdos  curriculares  ou  não  curriculares,  que,  de  alguma  forma,

contemplam a preocupação deste fórum. Há projetos de lei que tramitaram, ou que

estão tramitando, que vão nessa direção. Temos examinado cuidadosamente cada

um  deles,  temos  nos  manifestado,  por  meio  das  Secretarias  da  Casa Civil  e  de

Relações Institucionais, favoráveis à inclusão de conteúdos. Sabemos que há núcleos

curriculares que são predefinidos pela Lei de Diretrizes e Bases, mas todas as nossas

atividades  pedagógicas  têm  flexibilidade  suficiente  para  acolher  conteúdo  dessa

natureza.  Muitas  vezes,  cabe às  escolas,  aos  projetos  políticos  pedagógicos  das

escolas, em sua condução tão bem feita pelos professores, pelos gestores escolares,

com a participação dos colegiados escolares, acrescentar esses conteúdos à prática

pedagógica. Quero também dizer que, em relação à participação das entidades não

governamentais  nos  programas  intersetoriais  da  Secretaria,  os  quais  citei,  elas

poderão, sim, ser acolhidas por meio de chamadas que faremos a partir  de 2012.

Tanto  entidades  públicas quanto  privadas e  não governamentais,  o terceiro setor,

poderão ser acolhidas nessa chamada.

Estou com o endereço eletrônico de pessoas que me fizeram essas perguntas, às

quais responderei com mais objetividade e vagar por “e-mail”. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  a  Maria  Sueli  pela  sua  participação,  pelas

respostas. Passo a palavra à Dra. Roberta de Mesquita Ribeiro para responder às

perguntas a ela direcionadas.

A Defensora  Pública  Roberta  Mesquita  Ribeiro  -  Primeiramente,  responderei  à

pergunta de Joubert, que diz que gostaria de conhecer o Forpaz. Ele pergunta como

fazer para participar deste fórum. O Forpaz está aberto para qualquer um que deseje

participar. Podem encaminhar um “e-mail” para mim, que encaminharei os convites.

Também temos o blog, que, na verdade, ainda está em construção. O meu “e-mail” é

roberta.ribeiro@defensoria.mg.gov.br.

A Adriana, da Seds, pergunta se o Forpaz tem alguma ação para trabalhar a paz

escolar que não esteja necessariamente dentro da escola. Ela trata isso de acordo
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com  a  questão  trazida  pelo  Walter  sobre  o  todo  e  a  parte  do  todo.  Os

encaminhamentos, os caminhos e as ações do Forpaz são determinados, como já

disse, a partir da discussão do grupo e da participação de todos. Então, as ações são

decididas reunião por reunião. Existe, sim, um trabalho da Adelaide, que faz parte do

Forpaz, com as famílias. Ela pretende implementar a escola para as famílias, com

palestras de conscientização e de divulgação de direitos. O Forpaz tem também o

papel político de tentar propor políticas públicas ao Estado e ao Município, políticas

públicas voltadas para a criança e o adolescente, ações e programas. Então, estamos

não só com ações voltadas para a violência no âmbito escolar,  mas também com

todas que, de alguma forma, interferem nessa situação no âmbito escolar.

A outra pergunta é da Marly, do Consep de Varginha. Ela pergunta sobre os muitos

alunos com deficiência que sofrem violência moral e são excluídos, e não, incluídos

no  ambiente  escolar.  Ela  pergunta  se  eu  não  acho  que  os  órgãos  competentes

deveriam fiscalizar mais como está sendo a acolhida desses alunos na escola. Com

certeza, Marly, a acessibilidade desses alunos e a inclusão no ambiente escolar são

importantíssimas  para  o  desenvolvimento  desse  ser  humano.  As  instituições

Ministério Público e Defensoria Pública estão aí, sim, para cobrar a efetivação dessas

políticas, para que haja esse acesso e essa acolhida, de forma adequada. Estava

aqui a Promotora Coordenadora do CAO da Educação, e penso que isso, então, é um

caminho. Também há a Defensoria de Deficientes Físicos, a Defensoria de Direitos

Humanos  e  a  Defensoria  da  Infância  e  Juventude.  Em  várias  comarcas,  há

Defensoria Pública, e, infelizmente, em muitas outras, ela não existe. Contudo, onde

ela existe, está de portas abertas para recebê-los.

Ficou faltando uma outra pergunta, mas me comprometo, depois, a respondê-la por

“e-mail”, se for o caso. Posso respondê-la? A última, então, é do Hélio, que fala sobre

as minorias étnicas que são vítimas e pergunta como trabalhar a criminalização sem

a redução da idade penal dos jovens e adolescentes das periferias. Infelizmente, as

nossas leis são feitas, muitas vezes, para que sejam criminalizados e penalizados os

pobres  e  os  excluídos,  o  que  verificamos  nas  nossas  unidades  prisionais  e  nos

nossos centros de internação. Contudo, digo que temos, sim, como responsabilizar os

adolescentes, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele, como foi dito
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aqui,  é  uma  lei  avançadíssima,  implementada  a  partir  de  uma  convenção

internacional dos direitos da criança e do adolescente. Ele não é uma inovação, no

Brasil, é quase apenas uma repetição dessa norma internacional.  Então, devemos

buscar a efetivação desse Estatuto e a implementação de medidas socioeducativas

nos Municípios, as medidas em meio aberto que não existem na grande maioria dos

Municípios. Então, se há uma intervenção imediata após a prática do ato infracional,

muitas vezes, conseguimos um efeito e um resultado muito bons, mudando a vida

desse adolescente. A internação não será, então, uma solução para esse problema,

porque essa é uma medida excepcional que restringe a liberdade, o bem maior do ser

humano.

Esse adolescente precisa voltar a conviver em sociedade, e não é ali dentro que ele

aprenderá a construir essa vida diferente, apesar de o trabalho nessas unidades ser

muito  sério  -  há  um  trabalho  de  articulação  com  a  família,  de  tentar  realmente

encaminhar esse adolescente. E o tempo do adolescente é muito diferente do tempo

do adulto. Para um adolescente, ficar três anos em um centro de internação é muito

diferente de um adulto passar três anos preso. Isso é muito tempo, é a perda da

adolescência e da juventude. A redução e a institucionalização não trarão resposta.

Na  verdade,  precisamos  buscar  a  efetivação  das  políticas,  como  disse,  e  uma

intervenção na vida dessas pessoas desde o nascimento, e não, na adolescência.

Depois de não ter havido intervenção alguma, não podemos querer que o Estado dê

conta por meio da medida socioeducativa. Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  à  Dra.  Roberta  de  Mesquita  Ribeiro  pela

participação.

Neste  momento,  passo  a  palavra  ao  Dr.  Celso  Penna  Fernandes  Júnior  para

também responder às perguntas a ele direcionadas.

O Promotor de Justiça Celso Penna Fernandes Júnior - A primeira pergunta é do

Matias  Ribeiro  e  fala  sobre  a  responsabilidade  do  Estatuto  na  fabricação  de

delinquentes.  Particularmente,  discordo,  e  foi  o  que  eu  disse  aqui.  Acho  que  o

Estatuto não fabrica delinquente: os delinquentes existem no Brasil por uma série de

outros motivos, mas não por causa do Estatuto. Pelo contrário, o Estatuto combate a

delinquência e com muito mais eficácia que o Código Penal.
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Quero  apenas  fazer  uma  ressalva.  Idealizamos  política,  e,  quando  vemos

campanha política ou quando perguntamos a qualquer pessoa na rua sobre política

na educação, todos dizem que ela é a mais importante que existe. Se não é a mais, é

uma das  mais  importantes.  Ninguém  diz  que  a  educação  é  secundária,  que  não

precisa de educação. No entanto, estamos aqui na Assembleia discutindo problemas

de violência em escola. Isso é porque as coisas não vão bem, temos problemas.

Apesar  de  a  educação  ser  a  política  mais  importante  do  País,  há  uma série  de

problemas. Quando idealizamos política,  corremos este risco:  idealizamos política,

solução e responsabilidade. Precisamos colocar o pé no chão. Estamos falando aqui

de rede, e rede é pé no chão: trabalha-se com questões concretas. É preciso largar

um  pouco  os  preconceitos,  parar  de  achar  que  teremos  solução  mágica,  que  o

problema não tem solução ou que isto é responsável por aquilo, etc. Isso não leva a

nada, tanto é que a educação hoje, apesar dos investimentos feitos, não atinge o

efeito que queremos, que a sociedade quer e que o governo quer.

Acho que boa parte disso se deve à idealização da educação. Idealizamos, mas

jogamos para os  outros.  Pensamos:  “Para mim é importante,  mas não sei  o que

acontecerá lá”.  É uma política como qualquer outra,  há vários setores envolvidos,

com interesses contraditórios e legítimos. Precisamos considerar isso tudo quando

discutimos educação.  Se existe alguma coisa que se destaca como prioridade na

educação  é  a  criança  e  o  adolescente.  Não  sou  eu  que  estou  falando,  é  a

Constituição  do Brasil  que  fala  isso,  que  diz  que a  criança  e  o  adolescente  são

prioridades absolutas. Na política de educação, se há alguma prioridade, algum setor

que  se  sobressai,  algum  grupo de  interesses  que  se  sobressai  sobre  outro,  é  o

interesse da criança e do adolescente. Acho fundamental pararmos de idealizar as

coisas aqui e pôr o pé no chão.

Quero dar uma sugestão ao fórum e à Assembleia. Vi - e até faz parte do Conselho

Estadual de Educação -  uma das propostas do fórum, que veio do interior,  que é

alterar  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  Acho  que  é  importante  alterar  esse

Conselho, concordo plenamente. Mas acho que é tão ou mais importante alterar os

conselhos municipais de educação -  alterar  ou criar,  não sei,  depende do caso -,

quem  sabe,  adotando  a  mesma fórmula  de  organização  que  a  Constituição  e  o
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Estatuto da Criança e do Adolescente preveem para os conselhos dos direitos da

criança e do adolescente. Há conselho paritário, metade do poder público, e conselho

deliberativo.  O  Conselho  de  Educação  de  Belo  Horizonte  não  é  deliberativo  na

política  de  educação.  Acho  fundamental  a  sociedade  participar  de  um  conselho

deliberativo.

Quem sabe será adotando a mesma fórmula de organização que a Constituição e o

Estatuto da Criança e do Adolescente preveem para os conselhos dos direitos da

criança  e  do  adolescente  -  conselho  paritário,  metade  do  poder  público,  e

deliberativo? O Conselho de Educação de Belo Horizonte não é deliberativo. Acho

fundamental a sociedade participar de um conselho deliberativo. Então, quem sabe

os Municípios poderão adotar essa fórmula do Estatuto da Criança e do Adolescente

para  os  conselhos  de  educação  -  paritário,  sociedade  civil,  poder  público,  com

representação da  sociedade.  Quem  sabe  não  avançaremos,  já  que  a  política  de

educação é tão importante para a sociedade? Quem sabe avançaremos na discussão

de  admitir  outros  setores  da  sociedade  que  não  apenas  aqueles  diretamente

interessados na política da educação, como o professor, o dono da escola, etc.?

As outras  duas perguntas  que chegaram aqui  dizem respeito à questão de ato

infracional, “bullying” dentro da escola. Não me sinto à vontade para dizer o que deve

ser  feito,  porque  isso  depende  de  uma  outra  discussão.  Acho  que  não  dá  para

colocarmos essa questão aqui tão rapidamente. Depois, se as pessoas quiserem me

procurar, conversarei com elas. Pergunta: “O que deve ser feito quando a criança e o

adolescente praticam atos infracionais e 'bullying' dentro da escola?”. Por último, há

outra  pergunta  sobre  a  questão  da religião,  das  igrejas  cristãs  dentro  da  escola.

Pessoalmente sou contra a participação de qualquer tipo de igreja, cristã ou não,

dentro de escola pública. A escola pública é um espaço onde as pessoas podem

manifestar suas religiosidades, mas sou contra essa interferência de doutrina cristã

ou não dentro de escola pública. É isso o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos, mais uma vez, ao Dr. Celso Penna Fernandes

Júnior a colaboração. Quero informar aos senhores e às senhoras que já estamos

chegando ao final desta segunda mesa. Em seguida, passaremos para a terceira,

que,  com certeza,  será  mais  breve  e  mais  enxuta.  Antes,  porém,  quero  ler  uma
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pergunta direcionada ao Presidente da Mesa pela Ten. Grace: “Estamos plantando

sementes. Poucas vão germinar agora, no presente. A maioria germinará no futuro,

ou  seja,  o  resultado  dos  trabalhos  será  mais  efetivo  no  futuro,  pois  são  ações

eminentemente  propositivas.  O  governo  está  preparado  para  trabalhar  com  a

prevenção e guardar resultados para o futuro?”.

Grace,  cumprimento-a  e  agradeço-lhe  a  participação.  A  Maria  Sueli  falou  de

algumas ações de participação do governo que estão sendo efetivadas e elaboradas.

No  entanto,  gostaria  de  dizer  -  e  todos  sabemos  disso  -  que  vivemos  em  uma

sociedade moderna e globalizada. Os problemas que enfrentamos hoje não são os

mesmos enfrentados por nossos avós e nossos pais, quando bastava um olhar ou um

aceno deles para que a situação se resolvesse. Hoje vivemos em uma sociedade

com uma geração totalmente diferenciada. Não temos um modelo pronto e eficaz

para  ser  aplicado  no  momento,  embora  tenhamos  várias  legislações  criadas  há

alguns  anos.  Acredito  que,  por  meio  de  discussões,  fóruns  e  ações  de  todos  os

segmentos,  realizados de forma integralizada,  buscaremos no governo apoio para

enfrentarmos este momento por que passa não apenas Minas Gerais, mas também

todo o Brasil. No entanto, acredito que os projetos apresentados pelo governo, como

o Escola Viva, Comunidade Ativa, estão surtindo um efeito muito importante. Também

considero bastante positivo o programa Professor da Família, lançado pelo governo.

Acho que esse professor poderá trabalhar com as crianças que hoje são vistas como

crianças-problema dentro da escola. De agora em diante, ao invés de elas serem

expulsas, colocadas para fora da sala de aula, serão entregues à responsabilidade

desse professor da família, que vai visitá-las em casa. Então, muitos programas estão

surgindo e, com a ação conjunta de todos os segmentos, terão tudo para dar certo.

A Polícia Militar,  que é uma representação do governo,  está trabalhando com o

Proerd e outros programas. Acredito que estamos no caminho certo. Precisamos ter

firmeza e trabalhar de forma conjunta.

Quero, antes de encerrar esta fase, ressaltar a importância da participação de todos

nos grupos de trabalho, que acontecem amanhã, a partir das 8 horas. O documento

de proposta que vocês receberam será discutido nos grupos. Portanto, pedimos a

todos que o analisem com atenção e não se esqueçam de trazê-lo para os trabalhos
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de amanhã.

Agradeço a nossos expositores desta segunda mesa, em nome da Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  em  nome  da  Comissão  de  Segurança  Pública,

enfim, em nome da Assembleia Legislativa, pela grande participação dos senhores e

senhoras. Muito obrigado. Estejam à vontade.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a compor a Mesa para o 2º Painel o Exmo.

Sr. Luciano Campos Silva, Doutor em Educação pela UFMG e Professor Adjunto do

Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto; a Exma. Sra.

Maria Beatriz Costa Pereira, professora e coordenadora do movimento Viva e Deixe

Viver;  e  os  Exmos.  Srs.  Cap.  PM  Hudson  Matos  Ferraz  Júnior,  Coordenador

Operacional e Metodológico do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à

Violência - Proerd -, da PMMG; e Jeferson Botelho Pereira, doutorando em direito

pela Universidad del Museo Social Argentino, de Buenos Aires, professor de ensino

superior,  palestrante  na  área  de direito  e  Delegado  Regional  da  Polícia  Civil  em

Governador Valadares.

Antes  de  passarmos  a  palavra  aos  expositores,  a  coordenadoria  informa  ao

Plenário  que  os  participantes  poderão  formular  perguntas  aos  expositores.  As

questões poderão ser  encaminhadas por escrito  ou oralmente,  mediante inscrição

prévia,  em  fichas  próprias  distribuídas  pelas  recepcionistas.  As  perguntas  serão

respondidas ao final das exposições, no momento previsto para o debate. Para que

possamos organizar o debate, esclarecemos que os interessados poderão entregar

às recepcionistas suas inscrições e seus questionamentos durante o transcurso das

exposições.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar

dos  debates.  Para  isso  basta  acessar  o  “hotsite”  do  fórum  técnico,  no  portal  da

Assembleia,  que  é  o  www.almg.gov.br;  clicar  em  Participe  Agora  e  preencher  o

formulário  para  envio  das perguntas ou  encaminhar  suas perguntas pelo  telefone

0800-709-2564.

Passamos a palavra ao primeiro expositor, o Sr. Luciano Campos Silva, doutor em
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educação pela UFMG, para sua apresentação sobre a prevenção e o combate à

violência escolar.

Palavras do Sr. Luciano Campos Silva

Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente quero agradecer o convite da Assembleia.

Penso que este é um momento importante. O professor universitário geralmente tem

uma vida muito solitária; dizem que ele costuma angariar muito mais, durante a vida,

bibliografia do que biografia. Realmente é um trabalho solitário, mas tenho tentado,

dentro do possível, que a solidão dos gabinetes das pesquisas não me deixe fora dos

debates da área da educação. Por isso sempre aceito esses convites e faço questão

de  agradecer  que  tenham  suscitado  essa  saída  da  universidade,  que  é  tão

importante.

Em segundo lugar, agradeço o convite porque este é o momento de deslocarmos a

discussão de um tema tão relevante, tão polêmico e tão caloroso de certos lugares,

que  a  meu  ver  são  indevidos,  para  um  palco  menos  caloroso,  mas  também

apaixonado  e  mais  sensato,  com  maior  número  de  pessoas  vindo  de  diversas

posições e interessadas pela qualidade da educação, sobretudo da educação pública.

De forma que acho que fazemos aqui, hoje, um deslocamento interessante. Costumo

dizer que mais desconhecemos do que conhecemos sobre violência escolar, porque

as informações que nos chegam são geralmente de pouca qualidade. Acho que este

debate nos permite qualificar a discussão sobre a violência escolar no nosso Estado.

Penso que é um momento importante também porque, de alguns anos para cá, as

pessoas  passaram  a  falar  sobre  a  violência  escolar.  Eu  diria  que  as  pessoas

passaram  a  se  entusiasmar  com  a  violência,  nem  sempre  entusiasmadas  pela

qualidade da nossa educação.  A Profa.  Miriam já deve ter  falado sobre isso pela

manhã,  mas é unânime no meio científico a defesa da tese de que,  embora não

possamos negar  a violência  nas escolas,  seja no Brasil,  seja no mundo,  há uma

tendência  a  se  superestimar  a  violência  nas  nossas  escolas  e  a  se  produzir  a

violência. Isso não é o Luciano que está dizendo, é quase que já um consenso no

meio científico. De modo que acho que o risco de negar a violência é grande, mas o

risco de inflamar os ânimos, de dizer que a escola é somente o palco da violência e

da  desobediência,  que  a  escola  pública  sobretudo  é  apenas  o  espaço  do  não
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aprendizado, do analfabetismo, de crianças que ficam anos e anos sem aprender

nada, de professores ineficientes está dado. Esse risco está dado justamente num

momento tão importante para a educação, em que os setores populares finalmente

chegam à escola.  Convido todos,  então,  para  que este fórum seja  realmente em

defesa da escola pública, embora em alguns momentos tenhamos que reconhecer

que  a  escola  pública  tem  problemas.  Mas  reconhecer  que  a  escola  pública  tem

problemas não é dizer que ela só tem problemas. Acho que temos que defender a

escola pública.

Vejo muitos colegas da academia, de outros espaços, efetuando uma dura crítica à

escola e aos professores. Diria que temos de ter cuidado com isso. Este é o momento

em que mais temos de falar “sim” para a escola pública e defendê-la. Às vezes falo

com  os  meus  colegas  de  Universidade  que  me  parece  pelo  menos  um  pouco

estranho que comecemos a falar em fim da escola, em escola inadequada justamente

na hora em que aqueles que sempre estiveram excluídos da chance de estudar estão

dentro dela. Sou um defensor da escola, dos professores, pois acredito que nenhuma

política pública, seja visando ao aprendizado, seja visando à melhoria, poderá ser

eficaz se não passar pelos professores. Um pouco da minha fala será em cima desse

ponto.

Quanto àqueles que acusam a escola de ineficiência, que tentam desmoralizá-la,

isso é porque muitas vezes eles não dependem da escola pública, até porque já têm

os  seus  títulos  de  doutorado  retirados  nessa  mesma  escola.  Aqueles  que  não

defendem a escola pública, além de não dependerem dela, muitas vezes têm medo

dela, e ainda há aqueles que não defendem a escola pública porque acham que não

podem lucrar com ela. Os interesses são muito variados.

Podem estar perguntando de onde falarei sobre a temática da violência escolar.

Sou professor  universitário,  fui  professor da educação básica durante 12 anos da

minha vida. É pouco, mas sou um rapaz jovem. O meu lugar de investigação sobre a

temática da violência é o lugar de quem vai pesquisar no ambiente da escola, ou seja,

tenho  desenvolvido  pesquisas  dentro  das  escolas,  conversando  com  professores,

com alunos e, muitas vezes, com as famílias dos alunos. Quando vejo os colegas

falarem do chão da escola, digo para eles que não estou mais no chão da escola,
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mas tenho o prazer de dizer que pesquiso o chão da escola. Então, é o lugar de um

pesquisador que não condena trabalhar com números, com estatísticas - trarei dados,

pois tenho desenvolvido esse tipo de pesquisa também -,  mas, sobretudo, de um

pesquisador que tem investigado as práticas dentro de sala de aula. Acho importante

ver como a escola efetivamente funciona. É um pesquisador que, embora lide com o

tema da violência, está muito preocupado com um tema que é correlato e quase não

tem visibilidade, quase não aparece na televisão, quase não somos convidados a ir a

algum lugar para falar disso. Refiro-me à temática da indisciplina no espaço da sala

de aula. Falarei disso daqui a pouco. Enfim, aqui está um pesquisador que não lida

diretamente com as mortes nas escolas, com os assaltos, mas sobretudo com aquilo

que  a  professora  chamou,  de  manhã,  de  microviolências  e  com  aquilo  que  não

categorizo  como  violência,  que  são  as  formas  de  indisciplina  dentro  do  espaço

escolar.  Então,  é  esse  pesquisador  que  falará  um  pouco  com  base  em  suas

pesquisas.

Vinte minutos para falar sobre esse tema é pouco tempo, mas temos de usá-lo para

dar o recado que entendemos mais importante. Portanto, o meu exercício foi ler as

propostas que vocês fizeram nos vários fóruns regionais, pensar nas pesquisas que

tenho realizado, que outros colegas, até em outros países, têm realizado comigo ou

sobre o mesmo tema e pensar no recado que quero dar, que convicções tiro dessas

pesquisas para falar para este grupo tão seleto que está aqui na base da formulação

das políticas públicas.

Tenho  selecionado  algumas  coisas  que  nos  ajudam  a  pensar,  a  prevenir  e  a

combater  a  violência.  Prevenir  é  importante  porque  prevenção  é  sempre  uma

antecipação,  mas  não  podemos  negar  o  combate.  Sempre  trabalhamos  com

dicotomias: ou a polícia tem de estar na escola ou não. Pergunto se ela tem de estar,

quando e para quê. Temos de entrar nesse acordo. Podemos combater a violência e

preveni-la.  Uma das melhores formas de combate é exatamente  prevenindo essa

violência.

Defenderei pontos de vista oriundos de pesquisas que tenho realizado, os quais

não são tão  habituais.  Podemos prevenir  a  violência  no  espaço escolar  de  duas

formas.  A primeira delas seria criar  um ambiente escolar organizado, disciplinado,
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seguro e voltado para a aprendizagem e a boa convivência. Estamos convencidos de

que, sem um olhar para esse ambiente escolar, sem um olhar para a organização

desse  espaço,  para  a  vigilância,  não  com  câmaras,  mas  feita  por  professores  e

profissionais,  não  conseguimos  falar  em  prevenção  de  violência  ou  indisciplina.

Nossas escolas estão muito desorganizadas, largadas, com muitas atividades extras

que  as  impedem  de  exercer  as  atividades  fundamentais.  Essa  é  uma  forma  de

prevenir a violência nas escolas, ou seja, organizando a sua gestão, o seu cotidiano.

Outra forma seria prevenir  comportamentos perturbadores menos graves e menos

visíveis.  As  pesquisas  têm  apontado  claramente  que  grande  parte  dos

comportamentos violentos só se tornam possíveis em espaços onde existe frequente

descumprimento  de  regras  simples.  Nossas  escolas  são  marcadas  por

comportamentos simples, fortuitos, invisíveis, que chamo de indisciplina e que pode

resultar em casos mais graves. Eu poderia demonstrar dados de um ambiente escolar

em  que  um  simples  problema comportamental  gera  conflitos  entre  professores  e

alunos  e  até  violência.  Combater  comportamentos  menos  graves,  de  menor

importância  e  visibilidade é  uma chave  para  prevenção de comportamentos  mais

sérios.  Como  várias  pessoas  disseram,  o  efeito  educativo  é  muito  bom,  pois

começamos  a  agir  justamente  quando  o  sujeito  está  cometendo  atos  pequenos.

Estamos diante de diversos policiais que sabem que ninguém resolve assaltar  um

banco do dia para a noite e se tornar um criminoso. A escola cumpre muito esse

papel  de  levar  a  criança  a  situações  de  que  não  gostaríamos  -  simples

comportamentos, pequenos desacatos e pequenas desautorizações. Combater isso

na sala de aula é combater a violência ou as situações que podem causá-la.

Permito-me  fazer  algumas  sugestões  mais  abrangentes,  como  a  necessidade

urgente de não confundir violência e indisciplina no espaço escolar, no espaço policial

e nos outros espaços que trabalham em rede com a escola. Em 2006 defendi uma

tese  com  um  texto  robusto  que  utilizava  a  literatura  internacional  e  mostrava  a

existência dessa confusão. Agora, as pessoas começam a ver que eu estava certo,

que essa confusão não pode existir. Não que seja fácil distingui-la, mas é possível.

Isso é a chave para sabermos o momento de chamar a polícia ou a família. Distinguir

esses fenômenos, dar-lhes visibilidade, dizer que o que acontece em sala de aula e é
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simples tem de ser visto pelos professores, pela escola, enfim, pela Secretaria de

Educação. Isso é importante porque, como diz um criminoso,  as coisas começam

com atos pequenos, o grande delito começa com pequenos delitos.

Indisciplina e violência têm causas diferentes. Portanto, é preciso olhar para elas de

forma diferente. Um menino que cometeu ato de indisciplina uma ou duas vezes pode

tornar-se professor; um menino que começa a cometer casos violentos tem de ser

olhado de outra maneira. Então, distinguir esses fenômenos é importante.

Singularidade  dos  sujeitos  envolvidos:  não  são  os  mesmos  sujeitos  que  estão

envolvidos em um ou outro caso. Exigência de intervenções diferenciadas: cada caso

exige um tipo de intervenção.

Queria mostrar como a indisciplina é importante,  pois estou fazendo um estudo

quantitativo.  Em  toda  Minas  Gerais,  quando  se  pergunta  aos  alunos  com  que

frequência o professor deve esperar muito tempo até que os alunos façam silêncio,

50% deles dizem que em toda aula ou na maioria delas. Ou seja, os dados mostram

que metade dos alunos que cursam a 5ª série em Minas Gerais dizem que seus

professores não conseguem começar a aula, porque os alunos não deixam. Esse é

um fenômeno relevante, como é relevante, guardadas as devidas proporções, como

também é complicado um tiro dado em uma sala de aula ou em uma escola.

Chamo a atenção para mais uma coisa na indisciplina: vejam os itens I, II e III da

indisciplina por faixa. Coloquei a proficiência, o resultado dos alunos em Matemática e

em Português. O número I mostra a escola em que, segundo os meninos, há pouca

indisciplina. Estou falando de indisciplina, e não, de violência. O III mostra a escola

com muita indisciplina. Vejam que, de um extremo a outro, há uma diferença de 24

pontos em Português e 29 em Matemática, ou seja, um ambiente indisciplinado, com

pequenos problemas, faz cair o rendimento dos nossos alunos. Por isso é preciso

haver visibilidade e atenção para esses fenômenos.

Outra  proposta  é  a  necessidade  de  ações  que  visem  zelar  pela  integridade,

autoridade,  respeitabilidade  e  trabalho  do  professor.  Dizemos  que  a  escola  deve

ocupar um papel central neste país, que o professor deve trabalhar, que o professor

tem importante papel na formação da cidadania, mas pouco o valorizamos, pouco

dizemos que o professor deve ser tratado com respeitabilidade. É preciso falar, sem
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ter vergonha. É necessário que o professor tenha autoridade, é necessário que os

órgãos externos ajudem-no a lidar com questões que envolvam sua autoridade,  é

necessário que o professor que esteja com 40 crianças na sala seja respeitado. E aí

chamo a  atenção  para  um  fato:  quando  vamos  às  periferias  e  aos  bairros  mais

pobres, o professor quase sempre é o único profissional que esses jovens conhecem

com curso superior, que estudou e escolheu uma vida que passa pela escola. Eles

olham para esse professor e sentem dó, como os alunos nos têm dito nas pesquisas.

Então, devemos recuperar a dignidade desse profissional que está dentro da sala de

aula, e isso passa por ele, pelos órgãos públicos e pelos órgãos que podem ajudar o

professor.  Como  exemplo,  cito  o  brilhante  papel  da  Guarda  Municipal,  que

acompanho mais de perto.

Além disso, é preciso haver um tempo para o investimento do professor, um tempo

para planejamento. O professor deve respirar ao sair de uma sala de aula. Falamos

tanto em mediação de conflito, mas como o professor mediará conflito saindo de uma

sala e entrando em outra? Devemos acompanhar mais a rotina de um professor. É

importante  haver  tempo  para  planejamento,  tempo  para  conversar,  tempo  para

conhecer seus alunos, pois o professor não os conhece. Costumo dizer que, hoje, o

professor tem um monte de conhecimentos culposos. Ele sabe que o pai do menino

foi  preso,  mas  não  se  esse  aluno  escreve  bem,  apesar  de  ser  professor  de

Português, pois tem que corrigir não sei quantos trabalhos e não consegue nominar e

reconhecer as letras. Essa é uma discussão urgente.

Outra proposta é a necessidade de ações que visem construir um clima relacional e

de aprendizagem assente nas regras, na responsabilidade, no respeito e no diálogo.

O professor deve recuperar sua autoridade, mas temos visto em pesquisas que hoje

autoridade funciona somente se for dialogada. É preciso haver uma autoridade que

responsabiliza, mas respeita os jovens. Os jovens querem ser respeitados, e, quando

o professor respeita, sendo exigente, os alunos nos têm dito que esse professor se

importa com eles. Em quantas pesquisas o aluno diz: “Aquele professor que desistiu

de nós é aquele que não liga mais, que não coloca regras, que nos abandonou”. É

necessário investir num clima escolar baseado na regra, no respeito e na exigência.

Exigir do professor, sim. Cobro muito dos professores isso, mas é preciso exigir dos
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alunos e dos pais.

Por fim, para encerrar, apresento a quarta proposta, que é muito simples e já foi

citada hoje.

Quando falamos sobre redes e envolvimento de outros órgãos, deveríamos estar

muito atentos ao que chamo de casos persistentes. Nossos alunos não são todos

bagunceiros nem violentos, pois há aqueles que estão muito bem – e obrigado – na

escola, estudam e a adoram. Agora, há os casos persistentes. Do ponto de vista da

violência  e  da  indisciplina,  os nossos esforços deveriam se voltar  sobretudo para

esses estudantes. Precisamos buscar uma rede de proteção para eles, pois a escola

não tem dado conta justamente desses casos que são muito persistentes.

Para finalizar, espero que este fórum seja realmente um espaço de valorização da

escola e que não falemos do fim da escola, mas, sim, do começo de uma escola

republicana no Brasil. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Exibição de Vídeo

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlin  Moura)  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.

Assistiremos  agora  à  exibição  de  um  vídeo  com um depoimento  sobre  o  projeto

Valores Humanos na Música, experiência exitosa no combate à violência no ambiente

escolar.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Neste momento, temos a alegria de passar a palavra para a Sra.

Maria Beatriz Costa Pereira, professora e coordenadora do movimento Viva e Deixe

Viver, para a sua exposição sobre o tema.

Palavras da Sra. Maria Beatriz Costa Pereira

Boa tarde! Os senhores não podem imaginar a emoção que estou sentindo de estar

aqui, hoje, pois é um trabalho de 12 anos só com esse projeto – aliás, um trabalho

solitário  na  minha  parte,  porque,  quando  chego  à  escola,  ele  se  multiplica.  Na

verdade, o que me habilita a estar aqui são os meus 37 anos de experiência nas

escolas. Sou pedagoga formada pela UFMG. Durante todos esses anos, trabalhei em

escolas públicas difíceis,  localizadas em bairros pobres como Parque São João e

Ressaca, em Contagem, e, no final da minha experiência e carreira, numa escola
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particular de ensino médio na região do Alípio de Melo.

Então, a minha experiência é grande em relação à escola, à criança, ao jovem. Mas

o divisor de águas que me fez pensar mais ainda numa coisa com que sempre me

preocupei, que é o ser humano, foi algo que aconteceu na minha vida, e alguns de

vocês me acompanharam. Foi  em 1999,  quando minha filha,  médica,  Dra.  Flávia

Costa Pereira, indo para o Hospital Odilon Behrens num domingo, às 6h15min, bateu

o carro e dois dias depois faleceu. Nesse momento é que o ser humano realmente é

testado na sua capacidade de enfrentar os fatos. Hoje sei que é conhecido com um

nome chique, “resiliência”, em que você se curva igual a um bambu, mas volta. E, do

fundo daquele poço, eu tinha de encontrar um motivo para viver, para voltar a ser

feliz.

Como educadora à  época,  trabalhando com adolescentes, eu pensei:  gente,  na

escola,  todas  as  vezes  em que  acontece  alguma coisa  muito  triste  e  difícil  com

nossos alunos, sempre os levamos a pensar que toda situação tem lado positivo e

lado negativo.  E qual será o lado negativo dessa história? E fui percebendo, pela

comoção da população à época, por uma jovem médica perder a vida por causa da

embriaguez  de  outro  motorista,  então  pensei  que  isso  não  poderia  ficar  daquela

forma. Então comecei, naquele dia, a pensar sobre um movimento. Daí surgiu o Viva

e Deixe Viver. Na verdade, ele surgiu de uma música de que minha madrinha falou

quando eu disse  a  ela  que estava montando um movimento  e  pensando no seu

nome, e ela disse: “Olhe, Pe. Zezinho tem uma música que fala assim: 'Diante de ti

ponho a  vida e  ponho a  morte,  mas tens de tentar  escolher.  Se escolhes matar,

também morrerás; se escolhes viver, também viverás; então vive e deixa viver'”. Foi

daí que surgiu o Viva e Deixe Viver. Aliás, eu soube recentemente que há uma ONG

em São Paulo com esse nome. Lá é ONG, o meu é movimento. Outro dia brincaram

na comissão: “Movimento de uma só”. Lá eles contam histórias para as crianças nos

hospitais, uma tarefa lindíssima. O meu movimento, o que foi? Vamos ver, vou distrair

vocês um pouquinho. O último vídeo apresentado foi excelente para justificar. Então,

vamos ver se vou sensibilizar vocês com a apresentação.

Gostaria que ligassem a música. Eu ouvi essa música dezenas, centenas de vezes,

porque eu queria fazer alguma coisa com os alunos da escola. Primeiro, era a minha
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escola, e essa música de Marcus Viana, este mineiro maravilhoso, trouxe a mim a

ideia de um projeto em que o ser humano estivesse no centro. Não importa a idade,

porque hoje esse projeto está tanto nas creches como nos asilos.  O ser humano

necessita constantemente de ser amado, de ser visto, de ser olhado com amor, com

carinho.  Hoje,  tantas  vezes  eu  tive  a  felicidade  de,  nesta  mesa,  ouvir  pessoas

falando: “Cuidado, procure ver, procure enxergar, veja aquele aluno que está na sua

frente.  Olhe-o com amor. Não deixe que a sua dificuldade cresça com ele”.  Essa

música tem dois nomes: quando orquestrada, chama-se “Tema da Vida” e, quando

cantada, chama-se “Neomágica”. Daí, ao escutar essa música, foram surgindo estes

anéis que estão na gravura, porque eu precisava trabalhar esse ser humano para

chegar  à sua riqueza,  representada ali  pela  cor  amarela,  que é o âmago do ser

humano, os valores morais tão bem falados aqui, hoje. São valores, são virtudes do

ser humano que fazem com que ele se torne um ser humano mais humano.

Meu tempo está acabando, e a Dra. Míriam já falou que professor fala demais.

Pessoal, esse foi o primeiro projeto. Vocês o verão na tela. Esse trabalho é voluntário.

Sou muito grata a Deus por estar aqui, por ter a oportunidade de divulgar para todas

as regiões de Minas Gerais que existe algo bem simples, uma pequena possibilidade

de ajuda para vocês. Vimos hoje que temos de dar as mãos, mas já existe alguma

coisa bem palpável e concreta. Professor tem mania de ser muito imediatista. Ele diz:

“Vocês falaram isto e aquilo, mas o que tem de concreto?”. Logo o “site” vai aparecer,

e vocês poderão abri-lo e ver que temos 10 projetos prontos para serem usados.

O  nome  do  projeto  é  Viva  e  Deixe  Viver.  A cada  ano  fui  desenvolvendo  uma

temática diferente com base naquela primeira perspectiva que vocês viram ali, com o

objetivo de desenvolver, de despertar o autoconhecimento. Quando uma pessoa se

conhece sabe das suas dificuldades e qualidades e começa a aprender a lidar com

isso.  Na escola  em que eu  trabalhava vivenciei,  por  quatro  anos,  o  efeito  desse

projeto na sala de aula.  Lá o aplicávamos uma vez ao mês,  mas os professores

tinham uma fala específica. Ah, falei nos professores. Vou às escolas por solicitação

do Supervisor ou do Diretor. Não cobro nada por isso. É um trabalho voluntário. Só

peço que me levem e tragam para casa. Muitas vezes estou na Citrolândia, na Serra

e  em tantas  escolas  no  meio  de  ambientes  difíceis  e,  se chego com alguém da



630
____________________________________________________________________________

escola, posso não ser estranhada. E, nessa minha experiência de ida e vinda, vejo

que o grupo que, em um primeiro momento, está mais precisando trabalhar consigo

mesmo, que mais precisa autoconhecer-se, valorizar suas qualidades e despertar sua

sensibilidade é o dos professores. Aliás, uma vez, em uma escola de Contagem, ao

final da minha fala, uma professora disse: “Beatriz, você falou que temos de gostar

dos nossos alunos, mas como vou gostar deles se não gosto nem de mim?”. Ela foi

completamente sincera.

Então, esse projeto está aí à disposição de vocês. Podem acessá-lo e verão que

comecei com as virtudes.

É  importante  esclarecer  que  não  se  trata  de  um  projeto  religioso.  Com  minha

experiência  em  escolas,  eu  sabia  que  não  poderia  privilegiar  nenhuma  tradição

religiosa porque assim eu estaria excluindo alunos da sala de aula. Então, fui buscar

minha inspiração no livro “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”, do Sponville, e

descobri  que aquele amarelo que vimos há pouco,  aquele ouro, a riqueza do ser

humano está nas virtudes, que o transformam em uma pessoa com um lidar mais

solidário, amoroso e equilibrado, ciente de que tem de aprender e modificar muitas

coisas, mas tem uma vida pela frente.

Então,  “Virtudes  do  Ser  Humano”  começa  sempre  com  histórias,  crônicas  e

músicas. Vocês devem ter gostado da música que coloquei aqui. Nas escolas, testo

os professores perguntando se se arrepiaram ao ouvir uma música. Sempre há uma

turma que diz “não”, ao que respondo que sua sensibilidade vai mal; precisamos pôr

violinos  na  sala  de  aula!  Sabem  por  quê?  As  pessoas  vão  sofrendo  e  vão  se

colocando em redomas de vida: “Aconteceu com ele, mas não foi comigo”. Peguei-me

perguntando isso  no  dia  seguinte  ao  acidente  da  minha filha:  por  que aconteceu

comigo? Graças a Deus, não fiquei nem 5 minutos nessa indagação. Em primeiro

lugar, porque não saberia a resposta. Em segundo, porque poderia ser com a filha do

meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo ou, de preferência, de alguém que eu não

conhecesse. Gente, a violência está em todos os lugares, e uma das propostas desse

projeto é aprender a ser feliz apesar das dificuldades por que você estiver passando.

A ideia é fortalecer os nossos meninos, porque a vida não está nem é fácil.

Assim,  vocês  verão  no  projeto:  “Aprendendo  a  Conviver”  e  “Aprendendo a  Ser
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Feliz”, sempre iniciando com histórias e depois abrindo para o diálogo. Não foi o que

pediram? Diálogo, tempo para cada um se expressar e falar das dificuldades que tem

para conviver e amar! “Amar Se Aprende Amando” - gente, por meio desse projeto,

estamos ensinando nas salas de aula os meninos a amar! Nossos meninos estão de

tal forma arredios que, quando chegamos perto de um deles para abraçá-lo, ele se

arrepia como um gato: o que é isso, professora? Ou, como dizem na gíria, “me tira”.

Ou seja, não quero amar porque já estou muito decepcionado com o amor. Assim,

temos de mostrar a eles que o que vale é o que fazemos, não, o que recebemos em

troca; que o importante na vida é fazermos a nossa parte.

Vocês verão no projeto “Encantados pela Natureza” que, ao trabalharmos o amor

das pessoas, falamos, por exemplo, na valorização do ipê amarelo. Fiz uma palestra

em um lote em frente  a uma escola em Neves -  no Bairro Florença,  se não me

engano -, onde havia um ipê amarelo florido. Perguntei aos professores se haviam

dado aula para os meninos ali. “Onde, Beatriz?” Respondi: debaixo do ipê amarelo.

Vocês mostraram aos meninos a beleza que é olharmos um ipê amarelo de baixo

para  cima? “O quê? Tem ipê  lá?”  Ou seja,  não estão  vendo.  E esse amor  pela

natureza é muito importante. Não estamos pedindo crianças mais ecológicas? Esse

amor pelo ipê é isso. Vendo o projeto, vocês vão dizer que a Beatriz enlouqueceu,

porque lá peço que admirem a gota de orvalho em uma grama, um capim. Vocês vão

dizer que a Beatriz pirou. Pirei, mesmo. Sou uma pessoa sonhadora e acho que, no

dia em que o educador deixar de sonhar, está na hora de sair da escola e abrir um

carrinho de pipoca ou de sanduíche, porque ele é responsável pela formação desses

meninos. Disse o mesmo, em Ponte Nova, para os estudantes que se formavam na

licenciatura de Português: “Vocês não sabem que professor ganha mal? Vocês estão

a fim de amar o filho dos outros? Porque, se não estiverem a fim, então vão vender

roupa,  que  dá  muito  mais  dinheiro,  ou  vender  pipoca e  sanduíche com  carrinho.

Formandos, saibam que a função do educador não é função, é missão divina”.

Aí vem o projeto “Despertando o 'Homem Bom' Que Existe entre Nós”, que trabalha

a solidariedade começando por nós. Nesse projeto, faremos uma faxina com esses

meninos.  Vocês  dirão:  “Beatriz,  você enlouqueceu? Faxina  com  meninos  de  7,  8

anos?”. Verão que há um projeto dos jovens, dos adultos e das crianças. Responderei
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que vou, sim, mas sabem por quê? Conversando com a minha netinha de 3 anos, às

vezes ela me fala: “Vó, estou com muita raiva daquele meu coleguinha”. Ou seja,

desde pequenininhos já estão  crescendo dentro dessas crianças sentimentos que

não são bons e que não deveriam estar sentindo.

Depois  vem  o  projeto  “Aprendendo  a  Perdoar”.  Este,  então,  quando  chego  na

escola, falo o seguinte: “Professores, daremos atividades aqui, contaremos histórias,

cantaremos músicas e mostraremos a estes meninos o quanto é importante perdoar o

pai, perdoar a mãe e perdoar o colega”. Eles dirão: “Mas é impossível perdoar. Isso é

coisa de Deus”. Digo-lhes: “Não. Perdoar não é fácil, mas é possível”. Didaticamente

provo, por meio de todos os encontros, que é possível.

Por  fim,  o  projeto  deste  ano  de  2011:  “As  Mãos  Que  Oferecem  Flores  Ficam

Sempre Perfumadas”. Nesse projeto, trabalho o coração que vê, a caridade e tento

trabalhar crianças e jovens para o trabalho voluntário. Ver o outro, chegar no outro

sem que esse outro chegue até você, sem que ele lhe peça, mas, sim, porque o seu

coração viu e sentiu que ele precisava de ajuda.

Para o ano que vem, já estou montando um projeto, mas quem quiser me mandar

sugestões,  agradeço,  pois  levo  um  ano  selecionando  as  histórias  dele.  Afinal,

conheço muito  bem  nossos  alunos,  e,  se  eu  puser  histórias  bregas,  eles  ficarão

zoando com os professores. Duvido. Apliquem alguma história desse projeto na sala

de  aula  para  verem  se  várias  crianças  ficarão  muito  sensibilizadas  e  se  você,

professor,  até  irá  chorar  por  causa  daquilo  que  será  trabalhado.  Todos  terão

oportunidade de falar  de suas dores, de suas angústias  e dos seus medos,  mas

também perceberão: “Puxa, professora, eu consigo perdoar”.

“Convivendo em Família” é o que estou planejando para o ano que vem. Vamos

dialogar com esses meninos, porque, se eles não conseguirem agora, como filhos,

iluminar as suas casas com algumas luzes de perdão, de concordância, de tolerância

e de humildade para aceitarem alguma coisa, não faz mal. No entanto, um dia eles

serão  mãe e  pai,  e  aí  coloco a  minha esperança  e  meu sonho de  que teremos

famílias ninhos e que de lá sairão crianças prontas para viverem a vida aqui fora,

neste mundo tão violento.

Peço a Deus que ilumine cada cabeça aqui presente e que muitas das medidas que
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este fórum trouxer sejam além da parte de todos – de polícia, de limites, etc. – e

possam ajudar essas crianças em suas dificuldades, em suas emoções e em seus

sentimentos. Muito obrigada.

Rapidamente  gostaria  de  dizer  que  estarei  aqui  todos  os  dias,  até  quinta-feira,

participando com vocês. O “site” está lá para quem quiser maiores detalhes. Contem

comigo. Estou à disposição de vocês. Obrigada.

-  No  decorrer  de  seu  pronunciamento,  procede-se  à  exibição  de  “slides”  e  à

apresentação de música.

O Sr.  Presidente -  Agradeço a belíssima palestra da Profa.  Maria Beatriz Costa

Pereira. Quem conhece o trabalho da Profa. Beatriz sabe que ele faz a diferença em

todo local. O Parque São João é um exemplo disso. A comunidade de lá tem profundo

carinho, e esse exemplo da Beatriz é fundamental. Ela é alguém que perdeu uma

filha e procura preencher o vazio que há em seu coração - natural, quando se perde

um ente querido - cuidando do outro. O ser humano sempre depende do outro, e

cuidar do outro é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de construir uma cultura de

paz. Belíssima palestra, Beatriz.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Neste momento, assistiremos a mais uma exibição do vídeo com

depoimento  sobre  uma  experiência  exitosa  no  combate  à  violência  no  ambiente

escolar.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Para mais informações sobre esse vídeo e o relevante projeto, é

só acessar o “site” www.iveminas.blog.br.

Neste  momento,  tenho a honra de passar  a palavra ao ilustríssimo Sr.  Hudson

Matos Ferraz Júnior, Capitão da PMMG, Coordenador Operacional e Metodológico do

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência -  Proerd. A Polícia

Militar foi uma parceira fundamental para a realização deste importante fórum técnico,

com  presença  em  todas  as  etapas  do  fórum  e,  mais  uma  vez,  com  a  brilhante

presença e  contribuição aqui  nesta  etapa  final.  Estar  ao  lado da Polícia  Militar  é

sempre uma honra e um prazer muito grande para todos nós. Com a palavra, o nosso

Cap. Hudson Matos Ferraz Júnior, para sua exposição.
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Palavras do Cap. PM Hudson Matos Ferraz Júnior

Sr. Presidente, integrantes da Mesa, Profa. Beatriz, com quem é uma honra compor

a Mesa, por ser ex-aluno de ambientes escolares, ouvimos com muito entusiasmo a

sua fala. Agradeço a gentileza do convite da Casa, em nome do Comando da Polícia

Militar de Minas Gerais. É sempre uma honra estar aqui,  contribuindo para que a

sociedade discuta,  não a respeito da violência,  mas da cultura de paz,  e tentarei

mostrar como a Polícia Militar trabalha para isso.

Trabalho na Seção de Protagonismo Infanto-Juvenil de Prevenção às Drogas. Ali

está o nosso “e-mail” e telefone. A Polícia Militar é reconhecida por sua característica

doutrinária,  estabelecendo  procedimentos  de  atuação.  Recentemente  foi

desenvolvido  um  documento  que  regula  o  emprego  da  Polícia  Militar  em  todo  o

Estado, que passa pelo convite da escola. Não entramos na casa das pessoas sem

pedir licença, e a escola é um ambiente de respeito em que, quando convidada, a

Polícia  Militar  desenvolve  algumas  ações  de  produção  de  conhecimento  desse

espaço para definir ações de intervenção e prevenção. Nas ações de intervenção,

temos o policiamento escolar,  que interage com esse espaço, e um arcabouço de

outros serviços.

O  policiamento  escolar  consiste  em  um  conjunto  de  práticas  devidamente

estruturadas para o ambiente, com programas e serviços baseados em evidências

científicas, cuja destinação principal é a proteção de pessoas, das nossas crianças,

com a linguagem de acordo com a necessidade local. Cada escola tem uma cultura e

uma necessidade a ser adaptada.

Trabalhamos com o Proerd, com o programa Jovens Construindo a Cidadania, com

a Patrulha Escolar,  que é um referencial antigo, e com o Conselho de Segurança

Escolar, uma referência. Nessa questão disciplinar, é essencial o estabelecimento de

referenciais com a cultura dos pais, com a família e os educadores.

O serviço praticado pelo Proerd é um dos serviços de polícia comunitária orientado

para o problema das drogas. O seu alicerce é um esforço cooperativo, que envolve a

família, a escola e o Estado, por meio da Polícia Militar. Esses atores estabelecidos

buscam dotar o jovem de formação adequada e resgate de valores para ter o melhor

referencial para seu crescimento e tornar-se melhor cidadão.
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Isso impacta na atividade de polícia e na comunidade. Tenho certeza de que muitos

de vocês já observaram isso na presença do policial.  Ele empondera jovens com

informações para que possam definir a postura que adotarão futuramente. Não será

somente  a  Polícia  Militar,  a  escola  ou  o  pai  quem  definirá  isso,  mas  chegará  o

momento da autonomia em que ele deverá fazer boas escolhas.

Esse programa estabelece relações positivas entre o jovem, que tem uma cultura

própria, e a comunidade escolar. O policial passa a ser visto como servidor, e não

como aplicador  da  lei.  Isso  é  uma coisa  sem  precedentes  para  a  Polícia  Militar.

Servimos, e a criança nos procura até mesmo para dar um autógrafo ou tirar uma

foto. Isso é uma honra sem igual, renova nossa vontade de melhor trabalhar para a

educação. É muito legal. Replica informações e políticas públicas sobre drogas e abre

o diálogo, o que é essencial em uma cultura de paz. É disso que nos esquecemos.

Nós,  mineiros,  falamos  “dedo  de  prosa”.  Está  faltando  exatamente  isso.  Sentar,

conversar  ou não sentar e ir  para portas de escolas,  bater  um papo, estabelecer

procedimentos. Entretanto, falta os atores se apresentarem. Há vários atores, mas o

diálogo não é estabelecido, e o Proerd oportuniza isso. No Proerd, os policiais são

voluntários. Para desenvolver atividade de programa de prevenção tem de haver um

policial diferenciado. Então, o voluntariado é uma obrigação no perfil do policial, que

passa por um treinamento de 80 horas. É preciso ter uma postura adequada para o

ambiente escolar, uma visão diferenciada. Essas coisas são trabalhadas durante o

curso.  Trata-se  de  um  curso  exaustivo,  sob  a  supervisão  da  Sra.  Grace,  nossa

Supervisora Pedagógica, que trabalha comigo todos os dias. É uma honra trabalhar

com ela. O policial muda a postura, porque é uma exigência do ambiente escolar, e

passa a desenvolver o programa por um semestre letivo. Esse reconhecimento, essa

conspiração, essa mobilização é tão importante, não apenas para a comunidade, mas

também para o policial, que ele passa a ter uma nova postura, a postura de educador.

Não estamos em sala de aula - onde só entramos quando há convite das escolas -

para ser professor. Pelo contrário,  estamos ali  para a apoiar o projeto pedagógico

estabelecido pela  escola.  Esse reconhecimento cria  uma nova sistemática e  uma

nova postura de polícia. Ao longo desses anos, a Polícia Militar vem crescendo, se

aperfeiçoando e entendendo melhor o seio da sociedade, da qual saímos.
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Trabalhamos sob referenciais.  O que está demonstrado ali  é  muito interessante

para os  educadores.  A principal  referência  de  zero  a  cinco anos são os pais,  os

nossos familiares. Há um segundo momento de referencial, em que a criança e o

jovem são expostos ao ambiente escolar,  em que passam a ter  uma paixão pela

escola. Entretanto, o terceiro momento é que nos preocupa, porque é nesse momento

que há o aliciamento dos nossos jovens, na idade de 9, 11 anos, na pré-adolescência

e  na  adolescência,  quando  ele  busca  novos  referenciais.  Gangues  e  traficantes

aproveitam esse momento  de  busca de referenciais  para  aliciar  nossos  jovens  e

crianças.

É pensando nisso que atuamos com o programa, que é uma ação continuada do

Estado, desde os anos iniciais até a fase adulta. Há um currículo para cada momento.

Há cinco currículos no Proerd: o currículo para educação infantil, que não trabalha

sobre  drogas,  e,  sim,  sobre  resgate  de  valores,  referenciais  de  segurança,  como

atravessar  uma  rua.  Há  também  o  currículo-base  de  9  a  11  anos,  destinado  a

crianças, em que trabalhamos valores, resgastes e falamos também sobre drogas.

Existe o currículo educacional para adolescentes, para o ensino médio e para os pais.

Às vezes, os nossos pais se esquecem de como desenvolver o diálogo. Durante um

curso, de cinco encontros, com duração de 2 horas, é trabalhado isso com os pais.

Então o Proerd vem se estruturando no Estado desde 1998 e chegou a esse patamar

de atendimento. Este é um dado estatístico de 2010: na educação infantil, do 1º ao 4º

ano, 36 mil crianças foram atendidas; crianças, do 5º ano, 1.480.000; adolescentes,

394 mil;  e 13 mil  pais,  que passaram pelos nossos currículos. Foram mobilizados

para estarem conosco, com a escola, com os educadores para desenvolverem ações

preventivas. Isso tudo equivale a cerca de 2 milhões de pessoas que passaram pelo

atendimento do Proerd, que é o maior programa de prevenção do Estado. É uma

honra para nós estarmos presentes e desenvolvermos essas ações.  Já passamos

desse  número.  Este  ano,  salvo  engano,  estamos  em  2.190.000  pessoas  que

passaram por ele, de forma bem simples e humilde, com formações qualificadas e

trabalhando com a família, a escola e os jovens policiais. Isso é muito bom para nós e

impacta na relação do consumo. Esses são alguns dos fatores que alteram a relação

de consumo de drogas. O Proerd age em cada uma dessas frentes que fomentam o
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consumo de drogas. Com esse trabalho, melhora-se a autoestima.

Sr. Deputado, um policial do Proerd devidamente treinado faz a segurança de mil

crianças. São mais de 10, 15 ou 20 escolas e um policial, que trabalha com respeito,

conhecimento,  mobilização  e  alegria.  Isso  não  tem  precedentes  e  valoriza  a

autonomia a ser buscada pela escola, como apoiadora desse projeto, pelo jovem e

pela família. Esta está sendo chamada a voltar àquilo que é sua obrigação, porque

onde não há orientação familiar existem impactos na escola e demanda de serviços

de polícia, e não é bem isso que queremos. Temos reconhecimentos internacionais, o

Proerd  está  presente em 58 países  do mundo.  Mais  de 36 milhões  de  jovens  já

passaram por ele. O nosso Estado é o segundo maior em atendimento do Proerd no

País, é uma referência reconhecida por vários sistemas de prevenção. Minas Gerais

é um centro de treinamento internacional reconhecido desde 2005. Ou seja, fora dos

Estados Unidos,  em 58 países do mundo,  só existem 9 centros  de treinamentos,

sendo Minas Gerais uma referência internacional, bem mineira. Gostamos de deixar

essa chancela bem ali guardada.

Esta é uma formatura de apenas 5 mil jovens que passaram pelo Proerd. Esta é

uma figura representativa. Este é um policial da Rotam cercado por jovens para tirar

essa foto. Vejam o serviço de polícia. Esta é a essência da Polícia Militar: trabalhar a

prevenção e o resgate de valores, sendo um referencial quando chamado.

Temos  também  outros  serviços.  Falamos  sobre  o  Proerd,  mas  não  podemos

esquecer  que  temos  mais  e  mais  serviços.  Quanto  mais  ações  no  ambiente

educacional  houver,  eu  ainda acho que é  pouco.  Devemos ter  vários  atores com

propostas pedagógicas e, para isso, há o programa Jovens Construindo a Cidadania,

um  projeto  de  polícia  comunitária  em  que  o  jovem  é  trabalhado  em  momentos

pontuais. Com esse resgate de cidadania, então, o jovem é chamado à autonomia e

se cria um ambiente escolar muito mais saudável, com a participação do professor, o

nosso referencial. Não podemos esquecer o nosso referencial: o educador. Estando

presente  a  Polícia  Militar,  trabalhamos  mobilização,  resolução  de  problema  e

protagonismo e se cria um grupo de alunos que fomentarão a segurança da escola. O

policial servirá como orientador. Ele entra, orienta e, para esses jovens que já têm um

perfil, desenvolve mais ações.
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Então, são gerados alguns passos para se instalar o JCC, conseguir o apoio da

escola, agendar a visita e estabelecer procedimentos. Tudo é sistematizado, e isso

leva a vários componentes. Nove componentes são trabalhados pelos jovens, como

relatório sobre atividades que possam impactar na questão de crime, resolução de

conflitos e mediação que falte. O jovem deve saber relacionar-se, pois essa é uma

necessidade de crescimento.

Há também os projetos de ações e outros que não podemos mencionar, em razão

do  curto  espaço  de  tempo.  Estando  presente,  o  JCC  também  gera  absurdos

impactos: estimula a comunidade, há o referencial da escola, melhora o ambiente

escolar  e fortalece  a  família  escolar  e o Estado.  Há algo de  que me esqueci  na

questão do Proerd:  com ele,  o  JCC e  o  policiamento  escolar,  estamos  em 4  mil

escolas  do Estado,  como convidados.  Não estamos dando conta  porque há mais

convites e mais necessidades sendo desenvolvidas. O JCC tem 341 educadores e 60

mil pessoas assistidas.

Este é  um quadro-resumo.  Temos 700 policiais  que atendem,  por  ano,  250 mil

jovens.  A Patrulha  Escolar  é  o  referencial  de  167  cidades,  onde  já  existem  28

Conseps Escolares,  em que a sociedade foi  chamada a se organizar  para definir

situações de disciplina, regulamentos e posturas a serem adotadas. O Proerd está

presente em 543 Municípios.

A Polícia Militar, dentro dessa preocupação, vem se aperfeiçoando cada vez mais.

Há, no resumo, mais de mil  policiais na atividade preventiva em ambiente escolar

devidamente  qualificados,  que  trabalham  em  conjunto  com  os  educadores  e

estabelecem  procedimentos  antes  e  durante  a  atuação  preventiva.  Depois  dessa

atividade,  abre-se  uma  porta,  senhoras  e  senhores,  absurda  para  outras  ações

preventivas.  É  uma capilaridade  sem  igual,  e  não  discutimos  somente  violência.

Precisamos  trabalhar  valores,  disciplina.  Estamos  conversando  sobre  essa

necessidade  de  regras,  de  combinados.  O  Proerd,  por  exemplo,  desenvolve

combinados  que  são  aceitos  pelos  jovens;  eles  mesmo  estabelecem  os  nossos

combinados, como levantar  a mão para fazer uma pergunta, esperar uma pessoa

falar para depois se manifestar. São regras que aprendemos com vocês, educadores,

e que estiveram, em algum momento, perdidas.



639
____________________________________________________________________________

A Polícia  Militar  fala  com  muito  entusiasmo  a  respeito  de  seus  programas  de

prevenção. Colocamos os nossos serviços à disposição de cada uma das senhoras e

de  cada  um  dos  senhores,  à  disposição  de  cada  integrante  deste  fórum  para

trabalharmos  juntos  em  prol  de  nossas  crianças,  dos  nossos  jovens  e  da  nossa

família.  Com  muito  entusiasmo  e  alegria  estamos  presentes,  quando  somos

chamados, em mais de 4 mil  escolas. Temos esse reconhecimento,  mas também

temos nossa perspectiva de atuação, temos procedimentos e respeitamos a família. E

é  por  meio  dessa  família  que  solidificaremos  nossas  crianças,  o  crescimento,  a

cidadania,  o amor  e a paixão,  professora -  a Profa.  Beatriz  fala com um carinho

absurdo.

Os policiais do Proerd, do JCC e da Patrulha Escolar são voluntários e fazem de

sua profissão o seu “hobby”. Esse é o diferencial: amamos o que fazemos e amamos

para quem fazemos, e fazemos para nossa sociedade, para nossa família  e para

nossas crianças. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Cap. Hudson Matos Ferraz Júnior as palavras.

Capitão, não há festa mais bonita do que uma formatura do Proerd. Realmente, é um

grande espetáculo e um trabalho maravilhoso que a Polícia Militar desenvolve. Tive

oportunidade de estar presente em várias e vejo que é um programa realmente muito

interessante.

Neste momento, ouviremos o último palestrante desta Mesa, o Dr. Jeferson Botelho

Pereira,  doutorando  em  direito  pela  Universidad  del  Museo  Social  Argentino,  de

Buenos Aires, professor de ensino superior, palestrante na área de direito e Delegado

Regional da Polícia Civil  na nossa caríssima cidade de Governador Valadares. Na

etapa regional,  tivemos oportunidade de ter  a participação do senhor  e do nosso

companheiro Delegado também. A Polícia Civil  também é uma importante parceira

neste fórum técnico. O Dr. Jeferson Botelho Pereira disporá de 20 minutos para sua

explanação.

Palavras do Sr. Jeferson Botelho Pereira

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Presidente, Deputado Carlin Moura, e, de

forma especial, a Deputada Maria Tereza Lara, que tive o prazer e o privilégio de
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conhecer hoje nesta Casa. Cumprimento, especialmente, o Deputado José Bonifácio

Mourão. Gostaria de parabenizar o Luciano pela brilhante exposição, a Profa. Maria

Beatriz e o Cap. Hudson. Também gostaria  de cumprimentar,  nesta Casa, a Ilma.

Superintendente Regional de Ensino de Governador Valadares, Profa. Sandra Márcia

Ferreira. Cumprimento também a Conceição Gazzinelli,  Superintendente de Ensino

da minha cidade do amor fraterno, “civitas amoris fraterni”, Teófilo Otôni, e a colega

Superintendente  de  Araçuaí,  no  Vale  do  Jequitinhonha,  que  aqui  também  se  faz

presente. É grande o meu apreço e respeito pela educação deste país. Um abraço

especial à professora e educadora Elisa Costa, do Centro Interescolar da progressista

cidade de Governador Valadares, e também ao investigador  Robson Mourão,  que

aqui se faz presente.

Gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória na segurança pública. Há 26

anos, trabalho nessa área. Gostaria de citar quatro cidades e fazer referência a cada

uma delas. Teófilo Otôni foi o berço da segurança pública nos idos de 1985, quando

ingressei na segurança pública, ostentando e defendendo as cores da valiosa Polícia

Militar  de Tiradentes, onde fui  Soldado do 19º Batalhão de Polícia Militar.  Após a

graduação, fui  para a Polícia Civil,  e a minha primeira designação foi para Teófilo

Otôni. Trabalhei também em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Ontem estive

em Governador Valadares. Agradeço o apoio e o apreço do nosso Chefe, do Chefe do

8º Departamento de Polícia Civil, Dr. Valmir, que se faz presente. Ele é um exemplo

de homem, é honesto e é meu espelho. Possui todos os atributos que um homem

deve ter. Hoje sinto uma alegria imensa por assumir o 2º Departamento de Polícia

Civil,  com sede na Cidade de Contagem. Gostaria de agradecer ao Dr. Jairo Lélis,

Exmo. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, por esta oportunidade. A partir de hoje,

Contagem, Betim, Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão das Neves e quejandos fazem parte

da minha vida, fazem parte do meu “show.”

Gostaria de explicar o tema “Segurança nas escolas: por uma cultura da paz.” O

que seria segurança? Segurança é aquele estado de sentir-se seguro. Estamos aqui,

nesta reunião, desde a parte da manhã e temos a certeza, talvez inequívoca, de que

este andar não cairá sobre nossas cabeças. Isso é segurança! Segurança é direito

fundamental, está desde o preâmbulo da Constituição, faz parte do texto central, do
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corpo  central  dessa  lei  maior,  por  força  da  chamada  interpretação  do  bloco  de

constitucionalidade, originada na França e adotada pelo Brasil. Então, se colocarmos

um adjetivo à frente da segurança – segurança no trabalho, segurança ambiental -,

será que é essa segurança ambiental que queremos nas escolas? Se colocarmos o

adjetivo “pública”, será que a segurança é mesmo pública? Se colocarmos o termo

“jurídica”,  será  que  se  transformará  em  segurança  jurídica?  Ela  será  jurídica  na

qualidade  e  na  estabilidade  social?  A  professora,  enquanto  educadora,  estará

protegida contra ataques de jovens pueris? Enfim, qual a segurança que queremos?

Falei de segurança, agora falarei de educação. Temos no art. VI pelo menos 10

direitos sociais: alimentação, lazer, saúde, trabalho, proteção aos desamparados, etc.

O primeiro direito que aparece outro não é senão o da educação. Isso foi feito de

propósito. O poder constituinte de 1988 inseriu, no preâmbulo, Direitos Sociais antes

de  Direito  Individual,  porque  havia  uma  lógica.  O  direito  social  é  muito  mais

importante que o direito individual. Era isso que queria dizer-lhes.

Na  França,  23,9%  dos  alunos  sofreram  algum  ataque  físico,  alguma  agressão

física; 74,9% sofreram alguns insultos; 45,1% sofreram ou foram vítimas de furtos

dentro da escola. Isso mostra que a violência não é discutida somente pelo Brasil. Na

Argentina, há uma temática da Presidenta Cristina Fernández de Kirchner justamente

na mediação de conflitos. Os Estados Unidos se enveredam pela chamada Tolerância

Zero,  do  “broken  windows”,  das  janelas  quebradas.  O  México  traz  um  programa

contra a violência na busca da paz “por ti, por mi y por el mundo”.

O Brasil adota essa teoria mexicana, que é a teoria da paz. Mas a paz está onde?

Para falar de paz, antes de entrar no nosso projeto, vou dizer sobre as gerações de

direito. Cada época tem o seu momento. Tivemos uma primeira geração de direito

voltada para as chamadas liberdades públicas, em que o indivíduo era o ator principal

dessa proteção, havia uma garantia vertical  de que ele não poderia ser vítima da

opressão estatal. É o chamado “status negativus”, de Jellinek. Era uma época em que

se  protegia  o  cidadão,  caminhando  e  avançando.  Hoje  temos  a  proibição  do

retrocesso social. Não se pode retroceder mais, temos de caminhar para a frente. Eis

que aparece a revolução industrial e surge uma necessidade premente de se proteger

a  classe  trabalhadora.  Aí  surgem  os  direitos  sociais,  em  que  está  inserida  a
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educação. A primeira Constituição que tratou do assunto direito social foi a de 1934.

Aí estava a educação.

Num outro  momento,  de  terceira  geração,  vêm os chamados direitos  difusos,  a

solidariedade e a fraternidade.  Aí fechamos: fraternidade, igualdade e liberdade, o

lema da Revolução Francesa.

Em  seguida  vem  a  quarta  geração  de  direito,  que  é  a  diversidade,  que  é  a

informação, que é a globalização. Posteriormente vem a quinta geração de direito,

que é a cultura da paz. Em seguida aparece a sexta geração, que é o direito da

bioética, que envolve direito,  filosofia, medicina. Temos segurança como direito de

segunda e de quinta gerações, o direito social e a cultura da paz. É mais ou menos

isso.

Como todos sabem, a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela,

tampouco  a  sociedade  muda.  Esse  é  o  ícone  da  educação  brasileira.

Desenvolvemos, em Valadares, com a Superintendência Regional de Ensino, esse

projeto Capacitar, que tem a finalidade precípua de multiplicar formadores de opinião.

É um projeto pioneiro. Agradeço, a esta Casa, a este parlamento, a oportunidade que

estou tendo para divulgar esse trabalho que penso ser de grande relevo social.

Já foi dito aqui sobre a geração de políticas públicas do governo do Estado, em que

tivemos, no primeiro momento, nos idos de 2003, o equilíbrio financeiro, passando,

em 2005,  pelo Estado para Resultado,  e em 2006,  Estado em Rede,  com o que

trabalhamos hoje  -  a  Justiça,  o Ministério  Público,  a  polícia,  este  Parlamento,  os

Municípios,  o  meio  ambiente  e  a  educação.  Temos  aqui  alguns  princípios

fundamentais do Estado em Rede, como a subsidiariedade, em que nenhum órgão é

mais importante que o outro, não há órgão principal - o principal é o interesse, a

supremacia social, a coordenação e a participação democrática. Esta reunião hoje é

uma forma inequívoca, irrefutável, da participação da chamada administração pública

gerencial, em que há participação popular, gestão participativa, compartilhada, e por

isso essa iniciativa deve ser enaltecida. Temos ainda a flexibilidade, pois nem tudo é

rigidez,  a  transparência administrativa,  princípio  constitucional  ligado à moralidade

administrativa, a retroalimentação do processo de planejamento e as política públicas.

Então,  qual  é o fundamento do  nome Projeto Capacitar? Ele  tem o objetivo de
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capacitar profissionais que sejam formadores de opinião em temas sensíveis para a

sociedade,  justamente  os  professores  da  rede  pública  de  ensino  médio  e

fundamental.  A Polícia  Civil,  sempre  atenta  à  sua  finalidade  social,  não  pode  se

escusar de abordar determinados temas ligados às questões policiais,  para que a

sociedade civil  possa saber  lidar  com algumas situações,  quando enfrentá-las.  O

Projeto  Capacitar  elegeu  os  professores  justamente  para  repassar  alguns  temas

sociais importantes para a construção da paz.  Os temas sociais que colocaremos

para os  senhores são justamente ligados às drogas,  ao papel  do  educador  e  da

escola  no  combate  às  drogas.  De  propósito  não  coloquei  papel  da  escola  e  do

educador, mas papel do educador e da escola, porque, pela teoria do alemão Otto

Gierke,  o  órgão tem  a  vontade representada  pelo  seu agente.  É  por  isso  que  o

professor, e não a escola, tem a missão principal.

Temas ligados à violência doméstica e familiar,  violência  contra o meio escolar,

direitos humanos e cidadania,  crimes cibernéticos, “bullying”.  Fases do projeto:  1ª

fase – o papel do educador e da escola no combate às drogas. Cito aqui uma frase

muito interessante: “A boa educação constrói os elementos necessários para vencer a

sedução das drogas. A melhor proteção contra elas vem da parte mais nobre do ser

humano, seu nível relacional.”

O lançamento foi em Governador Valadares. Esse foi o dia do lançamento, com

uma palestra sobre drogas:  “Capacitar  para intervir”.  Essas são algumas camisas

promocionais acerca do projeto, e alguns “folders”. Esse material foi distribuído no dia

da campanha educativa.

Foi  feito  um  sumário,  e  desenvolvemos  conceitos  básicos  sobre  drogas:  sua

classificação; tipos de usuários; principais motivações para o uso de drogas; o que

não se deve dizer à família sobre drogas, caso os pais duvidem que os filhos estão

usando  drogas,  se  os  responsáveis  não  comparecem  para  a  audiência,  quando

pensam diferente; como identificar um usuário; tipo de usuário – usuário de maconha,

se fez uso do delta-9-tetrahydrocannabinol ou do erythroxylum coca Lam. Enfim, foi

maconha, cocaína, “oxi”, que é o oxidado, óleo 3G, merla ou paco, que hoje é um

genocida  na  Argentina e  infelizmente  está  chegando ao Brasil.  Não é  o Paco da

novela.
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Falamos sobre boato que corre na escola, sobre como a direção fará a abordagem,

sobre como avisar aos pais que o filho está usando drogas, sobre como proceder

com o aluno que é flagrado com drogas.  Então,  todos esses  conhecimentos são

repassados  durante  essa  exposição.  Temos  agora  algumas  imagens  da  palestra

desse projeto, na sua primeira etapa. A segunda fase abordou aspectos importantes

sobre a violência doméstica. Um Delegado de polícia, Dr. Clériston Amorim, proferiu

uma palestra sobre esse tema, sobre a evolução histórica da Lei Maria da Penha, os

direitos  das  mulheres  nesse  contexto  histórico,  atuais  entendimentos  da

jurisprudência acerca da proteção, da Lei nº 11.340. Tivemos o passo a passo do fato

delituoso até o processo judicial, as tutelas, as medidas protetivas que são solicitadas

ao Poder Judiciário. Houve, também, um material de divulgação do trabalho que é

feito  pela Polícia Civil.  Em seguida, uma equipe de trabalho com a assessora do

Deputado Mourão, em primeiro plano.

A terceira  etapa  tratou  de  um  assunto  ligado  à  criança  e  ao  adolescente,  os

avanços e retrocessos da Lei nº 8.069, que já foi objeto de discussão aqui hoje, nesse

ambiente de trabalho. Em seguida, vemos o convite à participação. Vemos imagens

do local da terceira etapa. Há ali o Dr. Pedro Henrique Cunha, hoje Delegado Titular

da Delegacia de Buritis, um dos mentores dessa iniciativa em Governador Valadares.

Na próxima imagem, nós o vemos falando sobre “bullying”, principalmente sobre a

responsabilidade objetiva do Estado, o que assustou muitos educadores e é muito

importante. É bom trazê-lo à colação.

Adiante  vemos  a  quarta  e  a  quinta  etapas,  realizadas  no  último  sábado  em

Valadares, com temas ligados aos direitos humanos e cidadania. Há aqui um “banner”

de divulgação, com temas como “Construindo a cidadania”,  “Os direitos humanos,

direitos  individuais  e  coletivos”.  Em  seguida,  temos  algumas  fotos  do  local,  num

ambiente lotado, com aproximadamente 250 professores e especialistas nessa área.

Na  sequência,  temos  uma política  de  desenvolvimento,  de  implementação  nesse

contexto dentro da sala de aula.

A última etapa estamos programando para o mês que vem, em que trabalharemos o

uso responsável da internet, que tem sido, hoje, infelizmente, um câncer social. Com

a evolução, vêm os problemas e também os crimes cibernéticos. Sabemos que a vida



645
____________________________________________________________________________

é bem mais rica do que a previsibilidade normativa. A internet, a “cyberlog” é algo

cujos valores devemos repensar. Por fim, vemos o cronograma do projeto, bem como

o orçamento com pouca oneração ao Estado e as fases.

A Polícia Civil está se adaptando, de forma gradativa, às mudanças da sociedade

moderna. De forma sempre inovadora, a Polícia Civil  vem cumprindo o seu papel

social,  trabalhando  ao  lado  da  sociedade  e  fazendo  o  seu  trabalho  de  polícia

repressiva; e não somente isso, mas também a polícia preventiva.

Agradeço a  todos  pela  paciência.  Aconteça o  que acontecer  no  futuro,  sei  que

aprendi três coisas. A vida, mesma a mais dura, é o tesouro mais belo e milagroso. A

segunda coisa, é que o sentimento do dever cumprido torna a vida feliz. E a terceira

coisa, é que as drogas, o ódio, a violência, o desasossego e a luxúria não podem e

jamais poderão criar um castelo milenar e imoral. O único caminho é a estrada do

amor  abnegado,  do  amor  criador,  que  não  deve  ser  tão  somente  pregado,  mas

praticado consistentemente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Agradecemos ao Sr. Jeferson Botelho Pereira

por sua brilhante participação e exposição.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  Sr.  Presidente  -  Neste  momento,  daremos  início  à  fase  dos  debates.  As

perguntas  por  escrito  já  foram  recebidas.  Para  que  possamos  agilizar  o  debate,

solicitamos  aos  participantes  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,

sejam objetivos e sucintos, dispensando as formalidades das saudações pessoais.

Cada participante disporá de até 2 minutos para fazer sua intervenção.

Debates

O Sr. Presidente - Há dois inscritos para fazer pergunta oral. Com a palavra, o Sr.

Rodrigo Carvalho Magalhães, da Secretaria de Educação de Fervedouro.

O Sr. Rodrigo Carvalho Magalhães - Boa tarde a todos. Minha pergunta é dirigida

ao Prof. Luciano. No fórum da região da Mata, fiz o mesmo questionamento. Gostaria

de  saber,  pelas  pesquisas  que o  senhor  realiza,  em  quantas  escolas  as  famílias

participam  efetivamente  das  decisões?  Quantas  escolas  têm  conselho  escolar

funcionando com poder  deliberativo? Recentemente,  fiz  uma capacitação na UNB

sobre  a  importância  da  implantação  desses  conselhos,  reli  as  propostas
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apresentadas, e em nenhuma delas ficou clara a expressão “implantação efetiva dos

conselhos escolares”. Quando a escola se abre à comunidade, certamente torna-se

um  espaço  mais  seguro.  São  os  pais  de  alunas  e  alunos  que  estão  lá  dentro

deliberando e nos ajudando a rever essas questões de segurança.

Estou hospedado na casa de uma família de classe média cujo filho de 14 anos

estuda  na  rede  católica  de  ensino  de  Belo  Horizonte.  Esta  semana,  ele  sofreu

violência. Hoje pela manhã, a Profa. Míriam disse que não foi “bullying” - termo que

abriu muitas  mentes, permitiu  reflexão nos berços das escolas.  O adolescente foi

violentado pela professora, que foi demitida, mas o problema não foi resolvido. Às

vezes, a direção das escolas públicas e privadas estão completamente perdidas no

que se refere à violência e à segurança. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Rodrigo a participação e passamos a palavra

ao Prof. Luciano.

O Sr. Luciano Campos Silva - Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Como alguém que

milita e trabalha no campo da sociologia, penso que, nas últimas décadas, tivemos

um incentivo muito forte à participação da família, o que ainda não ocorre na escola.

Sou contra a família ir à escola, mas os estudos sociológicos mostram que a grande

contribuição da família acontece quando ela acompanha o filho, principalmente em

sua casa, incentiva e pergunta como foi o  dia.  Hoje as escolas costumam avaliar

muitas famílias pelo número de vezes que aparece nas escolas. Acho que essa é

uma conduta equivocada. Nós, professores, temos muita dificuldade em ir às escolas

dos nossos filhos, o que não significa que não participamos da vida escolar deles,

que não damos importância a ela. Esse é um aspecto importante. Esse aviso é para

encerrar?

O Sr. Presidente - Prof. Luciano, como endereçamos as perguntas a cada expositor,

dê sequência à palavra e responda aos demais questionamentos endereçados ao

senhor.

O Sr.  Luciano Campos Silva -  Rodrigo, o problema é confundir  o “bullying” com

outras formas de violência. De todos esses conceitos, o “bullying” é o mais claro, pois

a  expressão  nasceu  no  Norte  da  Europa;  definindo  muito  bem  todas  as

características do que é e do que não é. O grande problema é confundir “bullying”
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com coisas que nem sequer são violências, por exemplo, brincadeiras que chamamos

de jogos rudes. Esse é o risco.

Marcos  José  pergunta  se  as  salas  de  aula  superlotadas  contribuem  para  a

indisciplina. Marcos, o problema é que o Brasil  ainda não decidiu o seu rumo. No

mundo inteiro,  países que escolheram ter  turmas superlotadas,  com mais  alunos,

optaram  por  ter  uma retaguarda  grande;  ou  seja,  se  o  professor  assume muitos

alunos em sala, há uma equipe pedagógica que o auxilia fora do ambiente da sala de

aula. Os países que optaram por ter poucos alunos em sala, obviamente têm uma

equipe de retaguarda menor. Diria que no Brasil há turmas superlotadas e nenhuma

equipe  de  retaguarda.  Esse  é  o  problema.  Digo  isso  porque,  diferentemente  de

alguns colegas meus que também trabalham na educação, francamente não acredito

que a escola possa ser uma coisa muito diferente do que realmente é. E falo com

tranquilidade, pois optamos por colocar todo o mundo na escola. O que inventamos,

como projeto de civilização e projeto de escola, foi essa escola aí. Essa escola não foi

criada à toa, mas foi criada para se colocar todo o mundo na escola. Não acredito que

teremos uma coisa muito diferente como, por exemplo, um aluno por professor. O fato

é que devemos melhorar a escola que está aí. Como disse, devemos melhorar agora,

quando todo o mundo está dentro dela, porque antes era mais fácil fazer isso. Agora

é que somos convocados a melhorar a escola.

Ernani  Ferreira  pergunta  se  indisciplina  e  violência  têm  causas  diferentes.  Sim.

Pergunta  ainda  se  violência  decorre  da  indisciplina.  De  acordo  com  as  nossas

pesquisas nas escolas,  salas  de aula onde ocorre muita indisciplina são espaços

propícios a problemas de natureza mais grave; ou seja, diminuindo-se os problemas

de natureza menos grave, simples, fortuitos, também diminuiremos a oportunidade de

surgirem problemas mais graves, para cuja solução muitas vezes se recorre à polícia.

Em alguns casos, é preciso recorrer à polícia mesmo. Não tenho uma posição crítica.

A polícia não deve sempre ser chamada apenas para agir, ela pode ser chamada

preventivamente. São ótimos os projetos que o Capitão apresentou.

Alexandre Flausino, de Alfenas, pergunta sobre o excesso de tarefas dadas pela

escola. Eu também acho que a escola tem excesso de tarefas. Acho bonito o Capitão

dizer  que, quando levamos mais uma atividade para dentro da escola atendemos
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principalmente  a  uma demanda,  respeitando  o  tempo,  a  vida,  a  diversidade  das

escolas.  Isso  é  bonito,  mas  nem  sempre  ocorre.  E  diria  mais:  muitas  vezes  os

projetos chegam para perturbar a escola. Pergunte isso aos professores. É preciso ter

cuidado, pois são procedimentos em que todos devem ser ouvidos, Capitão.

O Sgt. Miranda pergunta se o professor discute e conhece a questão da segurança

pública e da segurança em ambiente escolar.

Acredito que o professor discute pouco e não conhece essa questão. Por exemplo,

os  professores  têm  grande  dificuldade  em  conhecerem  o  papel  da  polícia  e  da

Guarda  Municipal.  Isso  gera  conflito.  Aliás,  Sargento,  o  professor  não  conhece

procedimentos  pedagógicos  relacionados  à  gestão  da  sala  de  aula,  pois,  muitas

vezes,  consideramos  isso  equivocado.  Trabalho  com  isso  e  considero  que  é  um

procedimento correto.  Quando encontro os meus ex-alunos,  pergunto-lhes:  “Como

está  a escola?”.  Esperamos que digam que estão ensinando muita matemática e

biologia. No entanto, dizem que os alunos estão difíceis e que não conseguem se

relacionar.  Os professores  têm de ser  preparados  para  gerir  uma sala  de  aula  e

equipes e para lidar com conflitos e problemas nesses espaços. Nesse sentido, a

universidade é muito frágil.

Uma  pessoa  me  enviou  por  “e-mail”  um  pedido  para  que  eu  conceituasse

“disciplina”  e  “violência”.  É  possível  fazer  essa distinção,  sobretudo com base na

natureza da regra, nos impactos que tem esse comportamento e na sua gravidade.

Enviarei  para  ela  um  texto  onde  discuto  isso.  O  meu  “e-mail”  é

lucianocampos@ichs.ufop.br.  A forma  mais  fácil  é  lembrar  que  sou  professor  da

Universidade Federal de Ouro Preto -  linda cidade próxima de Belo Horizonte -  e

procurar na página. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Mais uma vez, agradecemos ao Prof. Luciano Campos Silva.

Quero comunicar a todos os participantes que, a partir de sexta-feira, a Assembleia

tornará disponível todo o material, inclusive os gráficos e o material que foi exibido

aqui pelos nossos expositores, no “site” da Assembleia. Então, a partir de sexta-feira,

colocaremos todo esse resultado à disposição dos senhores e das senhoras.

A Sra. Sara Caixeta, de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, é mais uma

inscrita.
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A Sra. Sara Caixeta - Deputado Bosco, muito mais que análise de matéria para a

votação que  vise  à  adoção de medidas  para  a  segurança nas  escolas,  hoje,  no

primeiro dia, já estamos levando uma aula de sensibilidade bastante grande, falas

com muita determinação e resiliência, assim como projetos de amor. Isso é muito

importante.  Cumprimento  todos  os  palestrantes,  pois  estamos  sendo  realmente

privilegiados.

Quero apresentar três pontos. Um deles é a defesa do ECA que foi apresentada

nesta tarde. É muito importante retornarmos a essa questão, porque será matéria de

votação futuramente.  O outro  ponto  é  a  necessidade de formação continuada de

professores  em  relação  ao  conteúdo  do  ECA.  Quero  falar  também  sobre  o

monitoramento por câmeras. Ouvimos aqui que houve bastante críticas a esse tipo de

medida, mas tenho um depoimento muito positivo em relação às escolas que têm

câmeras monitorando, onde diminuiu bastante a incidência de invasão. Não câmeras

dentro  da  escola,  para os  alunos,  mas como medida de proteção à  escola.  Não

acredito  que  possa  haver  prejuízo  no  diálogo  que  estamos  buscando

simultaneamente ao aperfeiçoamento.

Como foi  dito  pela professora,  temos um Estado laico.  É  muito  importante falar

sobre  isso.  Ouvimos  hoje  falarem  sobre  minorias.  No  entanto,  não  foi  dada

importância à minoria religiosa ou à diversidade religiosa. Normalmente a gestão da

escola impõe símbolos religiosos de sua preferência. É importante atentarmos para

esse tipo de violência que acontece. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Nós agradecemos à Sara Caixeta. Peço a compreensão de todos

vocês  em  relação ao  tempo,  porque  este  é  um fórum  de três  dias  e  hoje  ainda

teremos  aqui  uma  reunião  extraordinária,  que  acontecerá  daqui  a  pouco,  neste

Plenário.

Neste momento, passo a palavra à Sra. Maria Beatriz Costa Pereira, professora e

coordenadora do movimento Viva e Deixe Viver, que fez aqui uma brilhante palestra e

que agora passa a responder as perguntas a ela direcionadas.

A Sra. Maria Beatriz Costa Pereira - Tenho somente uma pergunta. Agradeço os

elogios que chegaram para mim. Eles são um estímulo: “continua, Beatriz, continua”.

A  questão  do  Guarda-Municipal  de  Contagem  Ricardo  Bispo  é:  ”Vemos  hoje
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pequenas questões disciplinares sendo tratadas com receio pelos pedagogos. Está

faltando um contato mais eficaz com os alunos?” Agora, não sei a entonação que

faço: “É preciso combater o enfrentamento pela aproximação aos alunos?”

Não  sei  se  entendi  bem.  Nossos  profissionais  estão  precisando,  sim,  ser  bem

preparados.  A minha  experiência  como  pedagoga,  como  supervisora  de  escola,

mostrou-me nesses anos todos que toda vez que fazemos um mau atendimento, um

atendimento rápido, o problema volta dobrado. Ou se atende bem ou não se atende

naquele dia. Ou, tipo assim - falo igual aos meninos, vocês ouviram? “Tipo assim”.

Chega um menino muito nervoso na sua sala, você diz: “Senta”. Oferece água para

ele, e você também toma. Enquanto ele vai tomando a aguinha dele, ele está se

acalmando e você também. Tem horas que ultrapassa. Todas as partes calmas, então

vamos começar  a  conversar.  E  você precisa  ter  tempo.  Se esse atendimento  for

malfeito  e  se  você  criticar  ou  julgar  esse  aluno  sem  saber  direito  tudo  o  que

aconteceu e sobre os outros envolvidos, certamente estará criando um problemão e,

no dia seguinte, ele chegará acompanhado do pai, da mãe, do avô, de todo o mundo.

Então  precisamos,  sim,  de  que  os  professores  e  os  pedagogos  estejam  bem

preparados para lidar com esse ser humano que está chegando à nossa mão.

Gostaria apenas de fazer um conserto. Talvez vocês saiam daqui pensando que

estou falando com os professores que é preferível eles venderem pipoca a serem

professores, porque o salário é pouco. Não é isso. Longe de mim. Sempre pensei que

o professor merecia o maior salário do mundo. Fui professora a vida inteira e também

sofri com os baixos salários. Mas há uma diferença: não faço disso um motivo para

maltratar o meu aluno. Nunca fiz.

O Sr. Presidente - Agradeço mais uma vez a brilhante participação da Sra. Maria

Beatriz. Neste momento, passaremos a palavra ao expositor Hudson Matos Ferraz

Júnior, Capitão da Polícia Militar.

Antes, porém, Capitão, recebemos aqui duas perguntas dos internautas, que estão

participando efetivamente  do  nosso fórum,  endereçadas  ao senhor.  Uma vem da

cidade  de  Divinópolis,  encaminhada  pela  Joana  Santos  Costa.  A pergunta  é:  “É

correto um policial da patrulha escolar falar para a Diretora da escola chamar o 190

para  uma  criança  de  8  anos?  Como  não  banalizar  a  presença  da  polícia  nas
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escolas?”. Já encaminharei a outra, Cap. Hudson, porque são duas. Esta é daqui

mesmo, da Capital, de Belo Horizonte, endereçada por Paulo Fernando. A mensagem

é a seguinte: “Se o Proerd está dando certo, por que não disponibilizar mais policiais

para atender  as escolas  que tanto necessitam? Fiquei  sabendo que na Capital  o

comando  da  PM  está  deslocando  os  policiais  que  trabalham  nesse  projeto  para

outras áreas”.

Repasso então ao Capitão as duas perguntas dos nossos internautas.

O Cap. PM Hudson Matos Ferraz Júnior - Agradeço as perguntas encaminhadas, e

há uma terceira pergunta: “O que falta para o Proerd atender em todas as escolas?

Mais investimento? Planejamento participativo dos governos estadual e municipal?

Como desenvolver isso de forma a suplementar essa necessidade?”.

Em relação à pergunta da Joana, este fórum instrui a respeito de alguns limites.

Quando a escola padroniza seu projeto pedagógico, estabelece regras que devem

ser  socializadas para os  educadores,  pais  e alunos.  Uma criança de 8 anos não

domina  isso  na  questão  de  disciplina,  o  que  deve  ser  resgatado.  As  pessoas

desconhecem o limiar entre disciplina e ato infracional.  Fico muito feliz ao ouvir  o

professor, e em Divinópolis um excelente trabalho é desenvolvido nessa área pelo

Ministério Público, esclarecendo qual é o papel de cada um, como deve ser feito e

quais  procedimentos.  Não adianta só a escola desenvolver  isso.  A escola,  com o

corpo técnico, um grupo de educadores, um grupo de pais e outros atores que militam

nessa questão devem estabelecer esse diferencial. Esse limiar é muito complicado, e

compreendemos a ansiedade da Joana.

Quanto à pergunta do Paulo, a USP fez uma pesquisa em 2003 e confirmou que há

95% de aceitabilidade do Proerd no Estado de São Paulo. Os 5% restantes são os

que querem mais e mais Proerd. É uma estrutura que demanda recursos, e o Estado

vem  investindo,  disponibilizando policiais  treinados  e  a  cartilha.  O  impacto  desse

investimento é de apenas R$1,00 por criança, enquanto o impacto do investimento

em tratamento da dependência química, o custo operacional dessa pessoa, chega a

R$100,00 por dia. Investir na prevenção é sempre melhor que remediar.

Como  podemos  investir  mais?  Chegamos  à  terceira  pergunta.  Os  Municípios

podem desenvolver subvenções junto com as unidades da Polícia Militar e com todos
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os  colegiados,  investindo  não  somente  no  Proerd,  mas  em  todas  as  práticas

pedagógicas  de  sucesso,  atividades  relevantes  para  cada  estrutura  de  escola.  É

importante  o  investimento  não  somente  sob  subvenção,  mas  que  os  Vereadores

incentivem mais essa prática,  porque, quanto mais,  melhor a estrutura e menores

problemas e dificuldades haverá no ambiente educacional.

No tocante à questão do comando de policiamento da Capital, tivemos alterações

no calendário escolar que impactaram no serviço de polícia e precisávamos adotar

posturas  de  fortalecer  a  segurança  em  algumas  áreas  enquanto  a  solução fosse

apresentada.  Os  policiais  estão  à  disposição,  desenvolveram  as  suas  metas  no

primeiro semestre e, ao mesmo tempo, desenvolvem outras ações de segurança. O

policial do Proerd trabalha na parte operacional e administrativa e voluntariamente

nas escolas.  Não podemos abrir  mão das outras  atribuições de polícia das quais

somos convidados a participar. O policial do Proerd trabalha em várias vertentes, daí

a particularidade de Belo Horizonte. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos, mais uma vez, à Polícia Militar, por meio do Cap.

Hudson Matos Ferraz Júnior, pela sua brilhante participação. Sabemos que o desafio

da  Polícia  Militar  é  grande  em  relação  à  extensão  desse  projeto,  muito  bem

elaborado. O Cláudio tem realizado um trabalho muito grande na região do Planalto

de Araxá. A demanda é cada dia maior. Lembro que há, em todo o Estado, mais de

3.700 escolas estaduais. Então vão precisar aumentar bastante o efetivo para suprir e

atender todas as escolas. Mas vamos trabalhar para que isso ocorra.

Passo  palavra  ao  Dr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  que  também  não  ficou  sem

pergunta.

O Sr.  Jeferson Botelho Pereira -  A pergunta é do Oldair  Novaes,  da Zailde,  do

Marcos  Godinho  e  da  Almira.  Certamente  são  pessoas  da  melhor  cidade  deste

Estado para  se viver,  Teófilo  Otôni.  O grupo pergunta:  “Agora que o  senhor  está

lotado em Contagem, qual é o seu papel no combate à violência nas escolas?”. Meu

papel é de parceria. Quero firmar algumas parcerias com essas cidades vulneráveis.

Sabemos que o assunto ligado ao tráfico de drogas tem sido o combustível para a

inquietação da sociedade mundial, e não apenas de Minas Gerais e do Brasil. A droga

é um câncer social, uma epidemia. Quando o “crack” chegou, no final dos anos 80,



653
____________________________________________________________________________

precisamente em 1988, vindo dos Estados Unidos,  trouxe grandes consequências

deletérias  para  a  criminalidade  e  para  a  violência.  É  interessante  que  se  faça  a

definição de violência e de criminalidade. Tudo que é criminoso é violento, mas nem

tudo que é violento é criminoso. Essa é a lógica da coisa, a leitura desses dois temas

que, às vezes, são usados indistintamente. Pretendo fazer esse tipo de parceria.

A lei sobre drogas, Lei nº 11.343, de 2006, prevê três frentes: uma preventiva, uma

de tratamento e uma repressiva. Evidentemente que a atividade-fim da Polícia Civil,

que ela exerce com legitimidade e exclusividade, a função investigativa, está mais

atinente à política repressiva. Entretanto, não podemos fechar os olhos para a política

preventiva.  É  interessante  que  se  criem  neste  Estado  mais  fazendas,  como  a

Esperança, para a recuperação de drogados. A Fazenda Esperança é uma unidade

importante.  Aliás,  há  várias  unidades  no Brasil,  em  todos  os  Estados.  Em  Minas

Gerais são quatro unidades: na região da Zona da Mata, em Santa Maria de Itabira,

em Três Marias e na minha Teófilo Otôni. Na verdade, está localizada na região de

Poté e Ladainha. É bom que se corrija, senão o pessoal que está assistindo lá do

outro lado vai começar a me reprimir. Então é interessante que se criem neste Estado

mais fazendas Esperança. Gostaria de fazer o encaminhamento aqui, Deputado, da

criação da Fazenda Esperança,  que é  baseada no trabalho,  na convivência e na

espiritualidade. E tem dado certo no Brasil. Aliás, não apenas no Brasil, mas também

na Alemanha, em Córdoba, na Argentina, onde há duas unidades, e na Dinamarca.

Então é uma experiência importante que deve ser criada neste Estado. Hoje a família

de drogadito tem sofrido muito, principalmente com o “crack”, que é uma ida sem

retorno.  Essa  droga  tem  tanta  potencialidade  lesiva  que  é  capaz  de  causar

dependência no primeiro contato, que só demora 2 minutos.

Para quem não sabe, o “crack” é a pasta-base do “Erythroxylon coca”, cocaína,

misturada com amônia, bicarbonato e soda cáustica. Ela passa por um processo de

aquecimento e de resfriamento, quando aquela substância vai se solidificar e assumir

uma forma de pedra. Durante o consumo, essa pedra causará certos estalos, como

se estivesse quebrando biscoitos: “craque, craque”. Daí o nome “crack”. Na verdade,

na farmacologia jurídica, não se conhece o “crack”. Quando o Perito faz o exame de

constatação, não aparece “crack”, mas cocaína. Então, mais uma vez, gostaria de
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agradecer  a  este  Parlamento  por  ter  convidado  a  Polícia  Civil  para  efetivamente

participar deste evento. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Mais uma vez, agradecemos ao Dr. Jeferson, solicitando-lhe que

leve a toda a Corporação da Polícia Civil o nosso abraço, em nome da Assembleia

Legislativa. Sabemos da importância da ação da Polícia Civil  em nosso Estado. A

Polícia Civil sempre teve, e continuará tendo, o nosso respeito, a nossa admiração e

a nossa parceria na Assembleia Legislativa.

Já não se encontra mais presente a Sra. Clarise, que esteve conosco na segunda

mesa de debate. Ela encaminhou à Mesa todos os questionamentos, as indagações e

até mesmo as sugestões.

Informo  a  todos  os  participantes  que  a  ata  deste  fórum  técnico,  contendo  a

transcrição completa das exposições e debates, será publicada no jornal oficial  do

Estado, “Minas Gerais”, no “Diário do Legislativo”, na edição do dia 15/10/2011. Então

confirmamos que, a partir do dia 15, os senhores e as senhoras terão a oportunidade

de conhecer todo o decorrer dessas plenárias, ou seja, deste fórum tão importante

que estamos realizando. Como lembrou muito bem o Deputado Carlin Moura, a data

será especial e sugestiva: o Dia dos Professores.

A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  e  também  as  entidades  parceiras

manifestam seus agradecimentos aos expositores e debatedores, às autoridades, ao

público em geral, aos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham, ao

vivo, e aos internautas que nos acompanham pela internet, e também convida todos

os  inscritos  neste  fórum  técnico  a  participarem  dos  grupos  de  trabalho,  que  se

reunirão amanhã, dia 5 de outubro, a partir das 8 horas. O Grupo 1 - “Violência no

ambiente escolar” - terá como coordenadora a Sra. Vanessa Chaves de Jesus de

Morais, que está presente. Desde já, agradecemos-lhe a contribuição em todas as

reuniões  preparatórias  em  que  esteve  presente  junto  a  nós.  Então,  sob  a

coordenação de Vanessa Chaves de Jesus de Morais, Sargento da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, o encontro será no Espaço Democrático José Aparecido de

Oliveira, no Hall das Bandeiras, entre o prédio e a praça. Não se preocupem, pois

teremos  agentes  e  equipes  de  apoio  para  direcionarem  todos  os  integrantes  e

participantes do fórum.
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O Grupo 2 - “Integração de ações e programas” - será coordenado pelo Sr. João

Paulo  Bernardes  Gonçalves,  Gerente  de  Resolução  Pacífica  de  Conflitos  da

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social.  O  local  será  o  auditório  da  Escola  do

Legislativo,  na  Avenida  Olegário  Maciel,  nº  2.161,  bem  próximo  à  Assembleia.  O

Grupo 3 - “Prevenção e combate à violência escolar” - terá como coordenador o Sr.

Ivan Sérgio Martins dos Santos, integrante da Secretaria Municipal de Educação de

Betim. O local da reunião do Grupo 3 será no Teatro da Assembleia Legislativa, no

andar térreo, neste prédio. É logo na entrada principal da Assembleia.

ATA DA 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/10/2011

Presidência do Deputado João Leite

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

da Mesa - Registro de presença - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Bosco -

Homenagem póstuma - Apresentação artística - Esclarecimentos sobre a dinâmica

dos trabalhos -  Apresentação dos relatórios  dos grupos de trabalho -  Palavras da

Deputada Maria Tereza Lara - Apresentação dos pedidos de destaque - Votação e

aprovação do documento final, salvo destaques - Discussão, votação e aprovação

dos  destaques -  Leitura,  votação e  aprovação de novas  propostas  -  Palavras  do

Deputado Carlin Moura - Palavras do Deputado Bosco - Priorização de propostas -

Aclamação  da  Comissão  de  Representação  -  Entrega  do  documento  final  -

Encerramento.

Comparecimento

Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Paulo Guedes - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bosco - Bruno

Siqueira -  Carlin Moura -  Carlos Henrique -  Doutor Viana -  Fred Costa -  Gustavo

Corrêa - João Leite - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara  -  Paulo  Lamac  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob



656
____________________________________________________________________________

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

a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  fórum  técnico

“Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”, com a apresentação, discussão,

votação e aprovação das propostas por tema; leitura, votação e aprovação de novas

propostas; priorização das propostas; e aclamação da comissão de representação.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à Mesa a Exma. Sra.

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública; os

Exmos. Srs. Deputado Bosco,  Presidente da Comissão de Educação;  e Deputado

Carlin  Moura,  membro da Comissão de Educação; a Exma. Sra.  3º-Sargento  PM

Vanessa  Chaves  de  Jesus  de  Morais,  coordenadora  do  Grupo  1  -  Violência  no

Ambiente Escolar; e os Exmos. Srs. 2º-Sargento PM Emerson Cláudio Souza, relator

do Grupo 2 - Integração de Ações e Programa, e Ivan Sérgio Martins dos Santos,

integrante da Secretaria Municipal de Educação de Betim e coordenador do Grupo 3 -

Prevenção e Combate à Violência Escolar.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  Gostaria  de registrar  a  presença do Deputado Federal  Vítor

Penido, por Minas Gerais, que acompanha esta reunião a respeito de segurança nas

escolas.  Seja  muito  bem-vindo,  Deputado,  ao  Plenário  da  Assembleia  Legislativa.

Quero registrar, com prazer, a presença da Aparecida Maria Martins Pereira, que está

botando para quebrar na minha classe. Ela é relações públicas, também cuidadora e

pertence ao Consep 125, 125ª Companhia da Polícia Militar, em Belo Horizonte. Ela

dá mais algumas informações, animando a nossa classe.

Exibição de Vídeo

O Sr.  Presidente  -  Agora  assistiremos  a  um  vídeo  institucional  com  imagens  e

depoimentos dos encontros regionais realizados.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Bosco

Sr. Presidente, quero cumprimentar, por intermédio de V. Exa., todos os integrantes

da Mesa, os Deputados citados e os não citados, as senhoras e os senhores. Desejo,

mais uma vez, um bom dia de trabalho.

Sr. Presidente, para iniciarmos de forma bastante positiva, a exemplo dos outros

dias, gostaria de solicitar a V. Exa. que fosse disponibilizada neste momento a palavra

ao Sr.  Silvério  do  Prado,  assessor  educacional  do Fesempre,  que fará  aqui  uma

homenagem ao saudoso Pe. Geraldo Magela Teixeira, ex-Reitor da PUC Minas e do

Centro Universitário UNA, que lamentavelmente faleceu no último dia 29.

O Sr.  Silvério  do  Prado  -  Primeiramente,  quero desejar  um bom  dia  a todos  e

cumprimentar  a  Mesa,  que  tanto  tem  colaborado  para  a  educação  neste  país,

principalmente  os  Deputados  que  fazem  parte  da  Comissão  de  Educação  da

Assembleia Legislativa.

Meu  nome é  Silvério  do  Prado,  sou  e  estou  professor,  com  muita  honra.  Sou

Assessor  Educacional  da  Federação  dos  Servidores  Públicos  e  Diretor  da  UGT.

Quero aproveitar este importante momento para prestar uma pequena homenagem a

esse educador, para que, lá de cima, ele nos ilumine e abençoe todos os educadores

que aqui estão; e, ao mesmo tempo, torcer para que os Deputados, sensibilizados,

aprovem e referendem as propostas que forem aprovadas nesta plenária.

O  Pe.  Geraldo  Magela  Teixeira  foi  Diretor  do  Colégio  Municipal  de  Contagem,

professor da Funec, Secretário de Educação em Contagem, Reitor da PUC e Reitor

do  Centro  Universitário  UNA,  cofundador  da  Rede  de  Universidades  Latino-

Americanas  e  Europeias,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Universidades

Comunitárias e membro do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.

Pe.  Geraldo Magela foi  grande baluarte da educação no Brasil  e era dotado de

sabedoria,  competência  e  sensibilidade.  Essas  palavras traduzem o administrador

escolar e educador que foi o mestre Pe. Geraldo Magela Teixeira.

Em busca da inovação, sempre atualizado, marcou presença por onde passou com

seu modo peculiar de viabilizar gestões coerentes com seu pensamento voltado para

o ensino, a pesquisa e, principalmente, para a formação do ser humano e o bem-
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estar da sociedade.

Pe. Geraldo Magela se foi, mas deixou-nos também um legado indelével: milhares

de ex-alunos conscientes, formadores de opinião, muitos profissionais apaixonados

pela educação, inclusive eu, em busca do ensino de qualidade, do verdadeiro, do

bem e do belo. Pe. Magela gostava muito da palavra “utopia” e dizia que os homens

deveriam sempre buscá-la e dela se alimentar. Deveriam sonhar e tornar-se reféns de

seus sonhos. Dessa utópica visão de transformar pela educação nos alimentaremos e

de nossos sonhos seremos reféns.

Continuaremos  trabalhando  para  que  seus  exemplos  jamais  sejam  esquecidos.

Sabemos que as realidades socioeconômicas são mutantes, por isso acompanhamos

essas  evoluções  aspirando  a  novos  horizontes  e  conhecimentos,  focando  as

contínuas transformações do ser humano e de sua realidade. Só em ações conjuntas

como esta, organizadas e coletivas, conquistaremos melhores condições de trabalho,

valorização do professorado, do magistério e dos profissionais da educação, aliás,

daqueles  voluntários  da  Polícia  Militar  que  tantos  bons  serviços  prestam,

principalmente  para  o  Proerd.  Só  em  ações  conjuntas  organizadas  e  coletivas,

conquistaremos melhores condições de trabalho, de desenvolvimento e de paz.

Pe.  Magela,  nós,  participantes  deste  fórum  técnico,  lamentamos  seu

desaparecimento. Muito obrigado.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente – A Presidência, em atenção ao pedido do Sr. Silvério do Prado,

solicita a todos um minuto de silêncio em homenagem ao Pe. Geraldo Magela.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Apresentação Artística

O Sr. Presidente - Assistiremos agora à apresentação musical do artista Mc Yuri,

cujo “funk” consciente prega o combate à violência.

- Procede-se à apresentação musical.

O estudante Iuri Zanoni Faria de Andrade - O crime não presta. O crime não presta.

O crime não presta. Primeiramente, agradeço a Deus; depois,  a todos vocês. Em

nome dos jovens, agradeço à Polícia Militar por trazer segurança para nós.

Vou mandar uma música aqui que fiz em homenagem à minha avó, que me criou
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desde pequenininho. Resolvi fazer uma música para ela, porque ela me deu muito

valor e dou muito valor a ela. A gente não pode ter vergonha de abraçar a pessoa que

a gente ama, não podemos ter vergonha de falar que a gente ama. Por isso fiz essa

música.

O Sr. Presidente - Iuri, será que você pode fazer sua apresentação daqui? Porque

não estamos vendo você deste lado. É possível você fazer daqui da frente?

O estudante Iuri Zanoni Faria de Andrade - Beleza.

O  Sr.  Presidente  -  Vocês  não  gostaram,  porque  ele  estava  pertinho,  mas  os

professores, as pessoas desta galeria estão perdendo.

O estudante Iuri Zanoni Faria de Andrade - Beleza. É mais ou menos assim.

- Procede-se à apresentação musical.

O estudante Iuri Zanoni Faria de Andrade - Eu queria deixar um recadinho. Abracem

as pessoas  que vocês amam muito.  É  por  isso que agora  vou abraçar  os  meus

amigos. O meu pai Alex Gusmão de Andrade; o meu amigo do peito - “somos amigos,

amigos do peito” - Robson Anísio; a namorada do meu pai, Lola Mendes; e o policial

coordenador do Proerd. Eu amo todos vocês. E também o meu parceiro Alex Rossi,

que está fazendo a filmagem, bem como o Ederson Balbino, que está ali.

O tempo na terra é muito curto, por isso abrace a pessoa que você ama, porque

mais cedo ou mais tarde você poderá perdê-la. Recentemente, perdi a minha avó e

fiquei muito triste. Eu fiz essa música bem antes de perdê-la.  Aliás, eu fiz até um

“show” com ela. Ela já se apresentou comigo. É por isso que você deve abraçar a

pessoa  que  ama,  porque  o  tempo  aqui  na  terra  é  limitado.  Beleza?  Se  vocês

gostaram mesmo, agora batam palmas e façam barulho.

Também gostaria de agradecer a todas as professoras das escolas, a professora

que nos ajuda no projeto Canto nas Escolas e ao pessoal da segurança, aos policiais.

Agradeço ainda aos Deputados. Beleza?

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Iuri. Tivemos a alegria e a satisfação de receber

um DVD seu. Não sei onde está sendo vendido, porque ele não informou, mas vocês

poderão  fazer  contato  com  o  pai  dele  ou  com  o  seu  amigão  Alex  Rossi,  pelo

www.yuribh.com.br,  para  conhecê-lo  melhor,  ou  pelo  telefone  (031)78124442.  As

escolas  poderão convidá-lo para apresentação.  Vou passar  a palavra ao Robson,
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para maiores informações.

O Sr. Robson Anísio - O Yuri BH vai às escolas todas as sextas-feiras. Essas idas

fazem parte de um projeto muito bacana chamado Funk Consciente pelo Social e

pela Paz. O projeto começou em abril deste ano, e já visitamos 16 escolas. A 17ª

escola a ser visitada fica no Bairro Mantiqueira. Esse projeto tem por finalidade pregar

valores familiares, além de divulgar o lado bom do “funk”, que é o “funk” do bem, com

letras que pregam a paz e dizem não às drogas e ao crime. Ele pretende deixar claro

aos jovens que, além de o crime e as drogas não prestarem, existe um futuro muito

melhor do que eles imaginam, seja por meio da música ou do esporte. De alguma

maneira, eles vão conseguir vencer fazendo o bem.

O Iuri Zanoni Faria de Andrade canta desde os 10 anos de idade. Começou com

uma música chamada “Minha avó”. Posteriormente compôs “O crime não presta”. Em

seguida, “emplacou” em todo o Brasil com a música “A sirene da escola”. E hoje ele

se apresenta até para uma plateia de 40 mil pessoas, como aconteceu no “show” que

ele fez em Viçosa, no final de semana, para comemorar os 140 anos dessa cidade.

Ele conseguiu reunir, no parque de exposição, 40 mil pessoas. Iuri Zanoni Faria de

Andrade é o Yuri BH.

Uma criança que fala, de igual para igual, para os jovens de sua idade, que o crime

não presta, que as drogas não prestam. Vamos, com isso, conquistando o coração

desses jovens, em cada escola onde vamos, em cada centro de internação provisória

que visitamos. É um projeto que tem dado certo, que tem conquistado o coração dos

jovens e também de todos os educadores das escolas da Grande BH. Se alguma

escola se interessar em levar avante esse projeto consciente, que fala da paz e do

social, estaremos à disposição no próximo ano. Graças a Deus, já estão agendadas

todas  as  escolas  até  o  final  do  ano.  Basta  entrarem  em  contato  conosco  pelos

telefones 92511663 e 30325452.

Finalizando,  o  Iuri  Zanoni  poderá  levar  para  as  escolas  essa  mensagem,

acreditando que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. O que o Iuri faz hoje no

projeto das escolas vai  ecoar,  com certeza, no coração desses jovens por toda a

eternidade. Agradeço, de coração, o convite feito pelo pessoal da GDI da Assembleia

Legislativa, aos Deputados, ao Deputado João Leite. Muito obrigado pelo carinho e
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pela recepção. Lembramos, como disse o Iuri, que o crime não presta, não presta de

forma alguma. Essa mensagem que o Iuri leva para as escolas, juntamente com o

Ederson Balbino, o Alex e a Lola, que também frequentam as escolas como DJs, é

muito importante. Obrigado a todos vocês e meu bom dia.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Iuri e ao Robson.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta plenária terá a

seguinte  organização:  leitura  pelos  participantes  do  documento  de  propostas  dos

grupos de trabalho; apresentação pelos coordenadores dos relatórios dos grupos de

trabalho; leitura pela Mesa das propostas do documento final; apresentação oral dos

pedidos de destaque; votação e aprovação, por maioria simples, do documento final,

salvo  os  destaques;  discussão,  votação  e  aprovação,  por  maioria  simples,  dos

destaques; leitura, votação e aprovação de novas propostas; priorização de até 10

propostas  por  tema;  aclamação  da  comissão  de  representação;  entrega  do

documento final.

A Presidência informa aos participantes que esta plenária terá a seguinte dinâmica,

no tocante a discussão e priorização de propostas:

1 -  A Presidência vai  anunciar o número de cada proposta e a Mesa receberá,

proposta  por  proposta,  os  pedidos  de  destaque,  os  quais  deverão  ser  feitos

oralmente, por meio dos microfones do Plenário.

2 - Os destaques podem ser feitos para suprimir ou modificar. A fim de agilizar os

trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as alterações propostas sejam

substanciais, de conteúdo, evitando-se mudanças pouco significativas, às vezes uma

palavra.  Solicita,  caso  seja  necessário,  que  se  dirijam  ao  grupo que  coordenam,

porque a mudança poderá ser feita no texto, sem a necessidade de destaque.

3  -  Aprovado  o  relatório,  salvo  destaques,  será  concedida  a  palavra  por  até  2

minutos  aos  participantes  para  a  apresentação  dos  destaques,  alternando-se  um

favorável e outro contrário à proposição, se houver divergência. Iniciado o regime de

votação, não será permitida apresentação de questões de ordem.

Votação das novas propostas e moções, se houver, desde que sejam formalizadas

por escrito e subscritas por, no mínimo, 30% dos votantes presentes - § 3º, X, do art.
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19  do  Regulamento.  Atenção,  votamos  um  regulamento  e  queremos  segui-lo.

Ajudem-me.

Esgotados os destaques e a votação das novas propostas, serão priorizadas até 30

propostas  nesta  plenária  final,  sendo  10  propostas  por  tema,  grupo  de  trabalho,

levando-se  em  consideração  as  propostas  discutidas  e  aprovadas  -  art.  20  do

Regulamento.

Informamos  aos  presentes  que  as  inscrições  de  candidaturas  à  comissão  de

representação do fórum técnico poderão ser realizadas encaminhando-se os nomes à

Mesa  até  às  11  horas,  impreterivelmente.  Então,  quem  deseja  fazer  parte  da

comissão de representação, pode inscrever-se até às 11 horas. Lembramos que as

vagas são destinadas tanto aos inscritos institucionais quanto aos individuais, sendo

necessário o preenchimento de formulário específico para cada representação.

A ata  deste  fórum  técnico,  contendo  a  transcrição  completa  das  disposições  e

debates, será publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2011. A TV Assembleia

está transmitindo ao vivo esta plenária do fórum técnico “Segurança nas escolas: por

uma cultura de paz”.

O Presidente Dinis Pinheiro, a quem agradecemos muito a realização deste fórum,

convida para participarem, na próxima segunda-feira, do Encontro Regional do Vale

do  Mucuri,  em  Teófilo  Otôni,  etapa  final  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e

Desigualdade”. A etapa final acontecerá aqui, na sede do Palácio da Inconfidência,

nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Na segunda-feira, o Deputado Dinis Pinheiro e os

Deputados estarão em Teófilo Otôni,  na cidade diamante, para a realização dessa

etapa do Encontro Regional do Vale do Mucuri, com toda aquela querida população.

Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - A Prefeita Maria José Haueisen, de Teófilo Otôni, já

foi Deputada nesta Casa. Certamente, vai esperá-los lá.

O Sr.  Presidente – A Deputada Maria José Haueisen serviu muito bem ao povo

mineiro nesta Casa. Ela estará lá com o nosso Presidente e os nossos Deputados.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

O Sr.  Presidente -  Farão uso da palavra neste momento os coordenadores dos

grupos de trabalho, para apresentação do relatório das atividades do seu grupo. Cada
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um disporá de até 5 minutos para sua intervenção.

- Procede-se à apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho.

O Sr. Presidente - Aproveito para dar uma explicação à coordenadora do Grupo 1,

Sgt.  Vanessa.  O  Estado  de  Minas  Gerais,  com  uma  grande  participação  da

Assembleia  Legislativa,  está  apoiado  em  58  projetos  estruturadores.  A Deputada

Maria Tereza, sempre muito atenta, já tratou dessa questão. Como a lembrança da

coordenadora está ligada a esse aspecto, a Deputada poderia dizer algumas palavras

sobre o que estamos pretendendo em relação a essas ações que estão incluídas em

um projeto estruturador do governo do Estado.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Bom dia a todos e a todas. Saúdo os Deputados João Leite, Carlin Moura, Bosco e

todos os relatores dos grupos, que integram a Mesa. Ao ouvir alguns coordenadores,

inclusive  a  representante  da  Polícia  Militar,  quero  dizer  que  conversamos  com  o

Deputado  João  Leite  -  e  certamente  o  Deputado  Bosco  apoiará  a  iniciativa  da

Comissão - para apresentarmos emendas relativas a esses projetos tão necessários

ao Estado. São programas que a Polícia Militar desenvolve dentro das escolas, e, por

essa razão, cumprimento a instituição. Como este ano não houve recursos para a

implementação  do  projeto,  essa  reivindicação  apareceu  em  vários  grupos.  O

Deputado João Leite fez o encaminhamento por meio da Casa, e a Regina sugeriu

que o programa estruturador seja o “Minas mais Segura”, sobretudo por envolver a

prevenção  e  a  ação  Polícia  para  a  Cidadania.  Vamos  discutir  o  assunto  nas

comissões  e  apresentar  emendas  coletivas,  oriundas  do  próprio  seminário.  Além

dessas,  há  reivindicações  sobre  o  Projeto  Fica  Vivo,  que  tem  possibilitado  a

preservação  da  vida  de  muitos  jovens  e  adolescentes.  Queremos  externar

publicamente o compromisso das comissões e da Casa com esse trabalho. Aliás, a

Chefe  de  Gabinete  da  Secretária,  Maria  Sueli,  está  presente  e  pode  falar  do

compromisso de cada Secretaria em investir 1% na prevenção.

O Sr. Presidente - Profa. Sueli, poderia ir ao microfone fornecer essa explicação?

Com a palavra, a Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Estado de Educação.

A Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires - Bom dia a todos, à Mesa, ao Deputado João
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Leite, aos demais Deputados, aos ouvintes e aos participantes deste fórum. Gostaria

de ratificar uma iniciativa do governo do Estado aprovada em maio, se não me falha a

memória, para a destinação de 1% do recurso de custeio das secretarias da área

social para o Programa Antidrogas e para todas as ações que garantam segurança

aos cidadãos de Minas Gerais.

O orçamento da Secretaria de Educação deste ano, ou seja, a fatia de 1% desse

orçamento  de  custeio  é  de  aproximadamente  R$8.000.000,00 e  será  repetido  no

próximo ano. Destinaremos, na integralidade, essa fatia para a questão da segurança

em nossas escolas. Já carimbamos R$3.000.000,00 para a ampliação da frota da

patrulha escolar, e os outros R$5.000.000,00 serão destinados às ações propostas e

demandas pela rede escolar em todo o Estado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Sueli, pelas informações. A professora disse que

há R$8.000.000,00.

A Deputada Maria Tereza Lara – Sr.  Presidente, para encerrar,  gostaria de falar

sobre a importância da participação desta Casa na garantia dos recursos para esses

projetos solicitados pela própria polícia e também pelo seminário, que são o Proerd, o

JCC, o Fica Vivo e o Mediar. O interessante é que a própria comunidade os reivindica.

Cabe aos parlamentares desta Casa garantir  esses recursos para que os projetos

possam ser cada vez mais implementados. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito bem. Todos foram esclarecidos.

Apresentação dos Pedidos de Destaque

O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação dos pedidos de destaque. Chamo a

atenção  de  todos  para  verificarmos  nosso  quórum  neste  momento.  O  nosso

regulamento diz que, para termos propostas novas, elas têm que ser solicitadas por

30% dos votantes. Neste momento, o Hugo, a Solange e todo o nosso pessoal estão

preparados para verificar  o quórum. Solicito a todos,  inclusive aos que estão nas

galerias, que levantem seus cartões, considerando-se também os que são votantes.

Permaneçam com os cartões erguidos para que o nosso pessoal faça a contagem.

- Procede-se à contagem dos cartões.

O Sr. Presidente - Muito bem, a nossa Profa. Sueli nos salvou novamente, pois o

número  era  171.  Com  a  sua  contagem,  ficou  172.  Melhorou  muito,  não  é?
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Precisaremos  de  51  assinaturas  para  a  apresentação  de  novas  propostas,  que

deverão ser feitas até às 11 horas.

Passaremos à apresentação oral de pedidos de destaque. Neste momento farei a

leitura do documento, proposta por proposta. Quem desejar fazer destaque deverá

manifestar-se  imediatamente  aos  microfones.  O  Humberto  lembra  a  questão

substantiva: se for mudança de palavras, dirijam-se por favor à Mesa, para evitarmos

gastar um tempo desnecessário.

- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque.

O  coordenador  (Deputado  Bosco)  -  Agora  passaremos  à  apresentação  das

propostas na área de educação.

- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque.

Votação e Aprovação do Documento Final, salvo Destaques

O Sr. Presidente - Colocarei em votação o documento final, salvo destaques. Em

votação, o documento, salvo destaques. Os que estiverem de acordo ergam seus

cartões de votação. (- Pausa.) Está aprovado o Documento Final, salvo destaques.

Discussão, Votação e Aprovação dos Destaques

O Sr. Presidente - Passaremos à discussão e à votação dos destaques.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Leitura, Votação e Aprovação de Novas Propostas

O  Sr.  Presidente  -  Passaremos  à  leitura,  à  votação  e  à  aprovação  de  novas

propostas.

- Procede-se à leitura, à votação e à aprovação de novas propostas.

O Sr. Presidente - Leremos as propostas, mas gostaria de agradecer o esforço de

todos os que se deslocaram das suas cidades, a receptividade que tanto eu quanto o

Deputado  Bosco tivemos  nas  audiências  realizadas  no interior,  o  engajamento,  a

contribuição,  as  propostas  e  a  generosidade  de  todos  vocês,  que  fazem  história

participando deste momento.

Concederei a palavra ao Deputado Bosco, autor do requerimento que proporcionou

essas audiências e este fórum que trata da segurança nas escolas. Não temos a

expectativa  de  que  tudo  será  resolvido.  Infelizmente,  temos  pela  frente  uma

construção e precisaremos de muitos anos para desfazermos muitos fatores que têm
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causado insegurança nas escolas, mas sei que seremos provocados por vocês para

continuarmos  com esse nosso  trabalho  na  Assembleia  Legislativa.  Quem  sabe o

Parlamento Jovem do próximo ano inclua a discussão da segurança das escolas do

ponto  de  vista  desses  alunos?  Isso  seria  muito  importante.  Representando  a

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, gostaria de agradecer

muito.

Antes de passar a palavra ao Deputado Bosco, concedo a palavra ao Deputado

Carlin Moura, que permaneceu todo o tempo acompanhando os trabalhos, membro

da Comissão de Educação e também autor do requerimento que possibilitou esta

ação  conjunta  das  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública.  Alguns

acreditavam  que  deveria  participar  somente  a  Comissão  de  Educação,  mas  não

aceitamos isso, pois queríamos participar. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Ilustres Deputado João Leite e Deputado Bosco, de antemão gostaria de esclarecer

que não fui o Deputado que defendeu a retirada da Comissão de Segurança Pública,

muito pelo contrário, até porque há uma relação muito amistosa e cordial entre as

duas Comissões.

Nestas palavras finais, primeiro gostaria de ressaltar que a participação popular tem

sido um grande patrimônio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na gestão do

nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, essa participação a cada dia vem sendo

aprimorada. Todos os fóruns e seminários realizados pela Casa têm obtido resultados

objetivos e concretos.

Por exemplo, o fórum sobre mineração resultou na Comissão de Minas e Energia; o

seminário  sobre  pessoas  com  deficiência  resultou  na  Comissão  de  Defesa  dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  que  conta  com  a  participação  de  toda  a

comunidade.  Outros  eventos  contribuem  para  a  modificação  de  legislações,  o

aprimoramento do orçamento e a inclusão de novos programas estruturadores no

PPAG. A garantia da eficiência e do aprimoramento da democracia depende, sem

dúvida, da participação da sociedade civil.

Agradeço e parabenizo as Comissões de Segurança Pública e de Educação,  a

nossa Consultoria, os nossos servidores, a Gerência de Projetos Institucionais – GPI -
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e, acima de tudo, a brilhante participação de vocês, delegados, representantes de

suas  comunidades  e  de  entidades  parceiras  que  desempenharam  um  papel

destacado,  como  a  Polícia  Militar,  a  Defensoria  Pública,  o  Ministério  Público,

associações,  sindicatos,  enfim,  um  rol  delas,  sem  as  quais  esse  seminário  não

alcançaria êxito.

Tenho a convicção de que, com a união, o esforço de todos, vamos, cada dia mais,

construir uma escola com a cultura da paz, uma escola que ajude a construir uma

sociedade nova,  um Estado novo,  um país  novo;  uma escola que valorize  o  seu

profissional da educação, o seu educador. Percebemos que nas principais propostas

aprovadas há o eixo da valorização do profissional de educação, do professor. Fico

muito feliz ao verificar que várias propostas reafirmam a defesa do piso nacional para

os professores e o respeito à carreira do profissional de educação. Vocês estão de

parabéns.  Tenham  certeza  de  que  vamos  avançar  na  qualidade  do  ensino  e  na

convivência entre pais, alunos e professores. A educação é o instrumento necessário

e  essencial  à  construção  de  uma sociedade  de  paz.  Parabéns  e  até  o  próximo

seminário, se Deus quiser.

A Sra.  Najla  Said  Naaman  -  Peço  desculpas,  porque  não  tenho  o  hábito  de

participar de eventos em espaços como este. Conforme informações que recebi de

um policial, sugiro que se faça manifestação de repúdio a uma situação que ocorre. O

Estado  tem  a  obrigação de  criar  infraestrutura  para  atender  a  adultos  que  foram

presos por cometer atos infracionais graves.  Não são crianças nem adolescentes,

mas homens que devem cumprir penas alternativas. Às vezes estão envolvidos com

a facilitação da fuga de presos, às vezes com tráfico de drogas de pequeno porte ou

uso de drogas, e estão nos pátios olhando a entrada e a saída dos alunos, assim

como a venda de produtos dentro das escolas. Não acredito que seja um espaço

apropriado para cumprir uma pena alternativa sem vigilância constante. Não sabemos

se a pessoa está realmente reintegrada à sociedade.

Palavras do Deputado Bosco

Agradecemos à Najla. Fica o seu registro. Ressalto meu orgulho e minha satisfação

por estar na Assembleia Legislativa representando o povo mineiro no meu primeiro

mandato. Tenho a grande honra de presidir uma Comissão tão importante, que é a
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Sinto-me honrado, ainda

mais,  pela  grande  oportunidade  de  participar  juntamente  com  a  Comissão  de

Segurança  Pública,  coordenada  pelo  nosso  amigo  e  ídolo  do  Atlético  Mineiro,

Deputado  João  Leite.  Este  momento  não  poderia  ser  diferente.  Agradeço

especialmente a todos os colegas Deputados que compõem conosco a Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática aqui presentes: Carlin Moura, Neilando

Pimenta, Paulo Guedes e Dalmo Ribeiro Silva. Agradeço à Comissão de Segurança

Pública o trabalho que realiza junto conosco. Agradeço, ainda, o apoio incondicional e

importantíssimo da Casa, dos técnicos e Consultores que nos ajudaram, juntamente

com as instituições parceiras, como a Secretaria de Educação, entre tantas outras

instituições que estiveram conosco desde o primeiro momento. Estamos trabalhando

na elaboração deste fórum há meses, para chegarmos até aqui. Agradeço a todos e a

todas que, de forma direta ou indireta, trabalharam conosco para realizarmos este

fórum. Muito obrigado.

Agradeço  a  todos  os  presentes  que  participaram  das  audiências  dos  fóruns

regionais realizadas nas seis regiões do Estado de Minas Gerais, desde o Norte de

Minas,  passando pelos  Vales  do Jequitinhonha e Mucuri,  Sul  de Minas,  Triângulo

Mineiro,  Alto  Paranaíba  e  Região  Metropolitana.  Num  curto  espaço  de  tempo,

percorremos quase todas as Minas Gerais e tivemos uma acolhida excepcional. Em

todos  os  fóruns  que  realizamos,  fomos  muito  bem  recebidos.  Tivemos  uma

participação efetiva e com a representatividade de todas as classes relacionadas à

educação  de forma direta  ou  indireta.  Agradeço a  todos  os  presentes  e  também

àqueles  que  participaram,  mas  não puderam  estar  aqui  presentes,  que foram  os

protagonistas  deste  novo  momento  histórico,  Comte.  Moisés,  para  a  Assembleia

Legislativa. Ainda não vi, nos registros, uma discussão e um envolvimento tão amplos

na Assembleia, principalmente com a participação dos Municípios, onde as coisas

acontecem, que trataram de um assunto tão importante como este, que se refere à

segurança  nas  escolas  por  uma cultura  de  paz.  Tenho  certeza  absoluta  de  que

estamos encerrando  um  ciclo  deste  fórum,  porque a cultura  da  paz tem que ser

sempre cultivada por todos nós.

Haveremos, sim, de dar um desdobramento a contento, como nos foi solicitado aqui
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por diversas pessoas, até pelo Prof. Silvério.  O senhor pode ter certeza de que é

incumbência da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e da Comissão

de Segurança Pública dar sequência, fazer com que as propostas aqui apresentadas

sejam  efetivamente  aplicadas  e  transformadas  em  ações  que  colham  resultados

positivos para que nossas instituições de ensino, quer da rede pública, quer da rede

particular,  sejam realmente  formadoras de  cidadãos  críticos  que serão de grande

importância para o crescimento e desenvolvimento de nossos Municípios, do Estado

e do Brasil. Tenho certeza de que estamos contribuindo, e haveremos de continuar a

fazê-lo,  para  que  nossas  instituições  sejam  prazerosas  e  os  profissionais  de

educação, ao saírem de suas casas em direção às escolas, façam isso com prazer,

satisfação, alegria e, acima de tudo, segurança. Da mesma forma, não queremos que

nossos  alunos  enfrentem  nenhuma barreira  ao  saírem  de suas  casas  para  ir  ao

encontro  da  educação,  dentro  de  nossas  instituições.  Então,  o  nosso  objetivo

principal é fazer com que a educação tenha esse salto de qualidade tão almejado por

todos nós, mineiros e brasileiros, com segurança, o que é direito de todos nós e já

está na nossa Constituição.

De forma carinhosa, estendo meu muito-obrigado a todos vocês. Contem sempre

conosco, pois haveremos de continuar contando sempre com vocês. Precisamos de

vocês, o Brasil precisa de vocês, e muito mais ainda Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Bosco. Parabéns por seu trabalho. Está aqui

ao meu lado o Presidente do Parlamento Jovem de Itaobim, Luiz Gustavo Brandão.

Na verdade, o Presidente é o Daniel Gusmão. O Luiz é o coordenador. Esse é um

parlamentar do Parlamento Jovem, e eles já tomaram conta da Mesa.

Priorização de Propostas

O Sr. Presidente - A partir deste momento, priorizaremos 10 propostas.

- Procede-se à priorização das propostas.

Aclamação da Comissão de Representação

O Sr. Presidente - Já recebemos as inscrições da comissão que nos representará, a

comissão de representação deste fórum. A Deputada Maria Tereza Lara lembra que

tivemos 201 entidades inscritas neste fórum. Um sucesso absoluto. Parabéns a todos

vocês pela participação.  Lembro aqui os nossos amigos e as nossas amigas que
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deixamos pelos encontros regionais. Nem todos puderam estar aqui. Lembro aquele

povo amigo de Janaúba, que nos recebeu com tanto calor. Eles não puderam vir, mas

a representação está aqui. Como você se chama? Fale, por favor, no microfone, para

que Janaúba a veja representando aquele povo amigo do Gorutuba.

A Sra. Deide da Cunha Silva Fernandes - Meu nome é Deide. Quero dizer que

Janaúba está muito bem representada. Não só Janaúba, mas todas as regiões do

nosso grande Estado.

O Sr. Presidente - Então, a Deide veio de Janaúba e está representando aquele

povo amigo, aquele povo que nos recebe com tanto calor. Estão também presentes

as  pessoas  do  Sul  de  Minas,  de  Varginha,  de  toda  aquela  região,  de  Araxá,  do

Triângulo  Mineiro  e  de  Uberaba.  A  Vânia  Célia,  Superintendente  Regional  de

Uberaba, está presente. Também Ituiutaba. Não, é a Zona da Mata. Achei que era

Ituiutaba, a terra do BOA, único time mineiro que está dando alegria. De Varginha. O

Galo também? Não vamos entrar  por esse campo, estamos quase caindo para a

segunda divisão.

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - O Cruzeiro também, graças a Deus.

O Sr. Presidente - Muito bem. O Sargento está lembrando a Zona da Mata. Agora

farei a leitura do nome dos representantes da Comissão de Representação:

Sociedade Civil Organizada

1 - Espasso Conseg : Sérgio Hirle de Souza;

2 - Sind-UTE: José Luiz Rodrigues;

3 - Fesempre-UGT: Silvério do Prado;

4 - Centro pela Mobilização Nacional: Sandra Mara Albuquerque Bossio;

5 - Associação das Mulheres Profissionais de Segurança Pública: Márcia Antônia da

Silva;

6 - Instituto Elo: Amauri dos Santos Barra;

7 - Consep Araxá: Anderson Alves Costa;

8 - Consep Acisp 6 Belo Horizonte: Marilda Xavier Lara;

9 - Consep Varginha: Marly Juçara Justino Fais.

Poder Público Estadual

10 - Secretaria de Estado de Defesa Social: Érika Vinhal Rodrigues Vieira; Andreza
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Rafaela Abreu Gomes Naves;

11 - Secretaria de Estado de Educação: Maria Sueli de Oliveira Pires;

12 - Defensoria Pública: Wellerson Eduardo da Silva Corrêa;

13 - SRE Metropolitana C: Cláudia Aparecida Lara Augusto – Santa Luzia;

14 - SRE Metrpolitana A: Arlete Gonçalves Lages;

15 - SRE - Divinópolis: Ana Paula de Oliveira;

16 - SRE - Juiz de Fora: Fernanda Antunes Spolaor;

17 - Policia Militar de Minas Gerais: Ademildo Walguimar Ferreira - Juiz de Jora;

Antônio  Nelson  Alves  Ferreira  -  Igarapé;  Arlen  Cordeiro  dos  Santos  -  Contagem;

Emerson Cláudio Souza - Araxá; Grace Maria Mello Pereira - Belo Horizonte; Helder

Ferreira Batista - Contagem; Hugo Cirino Duarte - Sabará;  Luiz Carlos Gomes de

Miranda - Aracitaba; Roseni Aparecida dos Santos - Caeté; Vanessa Chaves de Jesus

de Morais - Belo Horizonte; Vinícius Ciribeli de Paula - Juiz de Fora;

18 - Polícia Civil de Minas Gerais: Aline de Oliveira Amorim e Maria A. Abreu;

19 - E.E. Pref. Luiz Antônio Corrêa Oliveira - Araxá: Zulma Moreira;

20 - E.E. Bernardo Vasconcelos - Uberaba: Regina Célia de Lima;

21 - E.E. Elza Mendonça - Contagem: Maria da Glória Silva da Cunha;

22 - E.E. Interventor Júlio de Carvalho - Espera Feliz: Maria Celeste Jacinto Toledo;

23 - E.E. Dr. Abílio Machado - Formiga: José Roberto da Silva;

Poder Público Municipal

24 - Guarda Municipal de Belo Horizonte: Eder José de Souza Lopes;

25 - Guarda Municipal de Contagem: Ricardo Bispo dos Santos; Emerson da Silva

Lopes;

26 - Secretaria Municipal de Educação de Caxambu: Maria do Carmo Rodrigues;

27 - Secretaria Municipal de Educação de Betim: Ivan Sérgio Martins dos Santos;

Édina Maria de Souza Bermudez;

28 - Secretaria de Educação e Cultura de Varginha: Jacqueline de Souza Moreira;

Inscrições Individuais

29 - Maria Luiza de Araújo Rolla Trindade - Belo Horizonte;

30 - Silvânia Aparecida de Almeida - Araxá;

31 - Clísio Chaves Pereira - Itaobim.
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Entrega do Documento Final

O  Sr.  Presidente  -  Convido  a  vir  até  à  Mesa  a  Profa.  Sueli,  representando  a

Secretaria  de Educação;  a Érika,  representando a Secretaria  de Defesa Social;  o

Cap. Ferraz, representando o Proerd; a Mariana, representando a Polícia Civil; o Ten.-

Cel.  Moisés,  representando  a  Polícia  Militar;  o  Defensor  Público  Wellerson,

representando a Defensoria Pública; o Prof. José Luiz, representando o Sind-UTE; a

Sandra  Bóssio,  representando  a  sociedade  civil;  e  o  Daniel,  Presidente  do

Parlamento Jovem, para entregarem à Deputada Maria Tereza Lara, ao Deputado

Carlin Moura, à Deputada Liza Prado e ao Deputado Bosco o documento final com as

propostas da plenária final  do fórum “Segurança nas escolas: por uma cultura de

paz”.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  E  ao  Deputado  João  Leite,  Presidente  da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor é o seguinte:

Violência no Ambiente Escolar

1  -  Implantação,  em  todas  as  escolas  públicas  do  Estado,  de  sistema  de

monitoramento por câmeras nas áreas internas de circulação e no entorno da escola,

com disponibilização de recursos para manutenção, a fim de garantir a preservação

do patrimônio público e a proteção da vida das pessoas.

2  -  Contratação  de  vigias  noturnos  e  de  porteiros  diurnos  com  capacitação

específica em vigilância e instalação de sistema de monitoramento estático.

3 - Implementação de dinâmica operacional referente ao policiamento ostensivo nas

imediações das escolas, de forma a propiciar maior segurança.

4  -  Garantia  do  cumprimento  da  lei  que  estabelece  as  áreas  de  segurança  e

proteção escolar.

5 - Maior integração entre a escola, a comunidade, os conselhos tutelares, a Polícia

Civil,  a Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os programas de

prevenção à criminalidade na administração de conflitos no âmbito escolar para o

acompanhamento  dos  alunos  que  cometeram  faltas  graves  ou  atos  infracionais,

garantindo a permanência desses alunos nas suas escolas de origem, sempre que

possível, com realização de cursos de capacitação em procedimentos de mediação, a
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fim de solucionar os conflitos.

6  -  Alocação  e  garantia  de  recursos  orçamentários  e  financeiros  para  o

desenvolvimento e a ampliação de programas de prevenção destinados aos alunos

dos ensinos fundamental e médio, tais como o Programa Educacional de Resistência

às Drogas -  Proerd -,  Jovens Construindo a Cidadania - JCC -,  Programa Escola

Segura - PES -, entre outros, destinando recursos também para a capacitação de

policiais  militares  e  outros  profissionais  de  segurança  pública  sobre  o  tema  do

atendimento escolar.

7 -  Criação,  fortalecimento e  visibilidade dos conselhos de  segurança escolar  e

comunitária em todos os Municípios do Estado, dotando-os de recursos financeiros e

capacitando seus membros, a fim de que a rede de ensino, os órgãos de segurança

pública, do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGD -, de

assistência social, de saúde e comunitários possam discutir sobre a segurança local,

além  de  propor  e  realizar  ações  integradas  com  vistas  à  efetividade  da  rede  de

segurança educacional.

8 - Implementação de maior abertura das escolas para a realização de projetos

sociais que promovam a convivência na diversidade entre os alunos, o fortalecimento

dos  laços  entre  eles  e  a  redução  de  suas  diferenças  e  que  permitam  um

conhecimento mais aprofundado das entidades públicas ou particulares.

9  -  Implantação  de  programa  multidisciplinar  de  segurança  nas  escolas  e

oferecimento  de  cursos  específicos  relacionados  ao  tema,  com  o  objetivo  de

capacitar, qualificar e preparar todos os profissionais da educação.

10 -  Sensibilização da comunidade escolar e fomento de espaços de discussão

abertos, no contexto da diversidade humana, para receber alunos com deficiência e

transtornos globais do desenvolvimento, além daqueles com ascendência indígena ou

provenientes  de  comunidades  quilombolas,  esclarecendo  sobre  todas  as

especifidades desses segmentos.

Integração de Ações e Programas

11  -  Fiscalização  da  atuação  conjunta  dos  órgãos  públicos  responsáveis  pelos

direitos das pessoas com deficiência para efetivar o cumprimento das medidas que

garantam os direitos de acessibilidade universal e de inclusão social.
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12 - Elaboração e execução de Lei de Responsabilidade Social do Estado, de modo

a estabelecer compromissos e diretrizes de investimentos, visando à qualidade social

dos serviços públicos para uma cultura de paz.

13  -  Garantia,  nas  escolas,  de  acompanhamento  social  realizado  por  equipe

multiprofissional  composta  por  psicólogo,  assistente  social,  fonoaudiólogo,

psicopedagogo,  a  fim  de  contribuir  para  o  processo  educativo  de  estudantes,

professores e famílias, efetivando, assim, a Lei nº 16.683, de 2007.

14  -  Maior  integração  entre  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  as

superintendências  regionais  de  ensino,  o  Poder  Legislativo,  o  Poder  Judiciário,  a

Defensoria Pública, o Ministério Público, os conselhos, as secretarias municipais e

órgãos das áreas saúde, assistência social e segurança pública, buscando ampliar a

rede de proteção em prol do combate à violência nas escolas.

15  -  Criação  e  ampliação,  no  âmbito  da  rede  pública  estadual,  de  cursos

profissionalizantes, de acordo com a demanda local.

16  -  Fortalecimento  da  rede  competente  para  o  atendimento  aos  alunos

dependentes químicos e às suas famílias e encaminhamento desses alunos para a

referida rede

17 - Incentivo à criação de guarda municipal nos Municípios que não a possuem.

18 - Criação da rede integrada de proteção e segurança por uma cultura de paz,

com  o  fim  de  planejar,  executar,  fiscalizar  e  nortear  ações  que  visem  o

desenvolvimento  de  políticas  públicas  focadas  no  combate  aos  diversos  tipos  de

violência que se dão no âmbito escolar, composta por representantes da Secretaria

de  Estado  da  Educação,  das  secretarias  municipais  de  educação,  do  Poder

Judiciário,  do  Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública,  da  Polícia  Militar,  dos

conselhos e por representantes de pais e alunos.

19  -  Ampliação  da  acessibilidade  e  monitoramento  dos  sistemas  digitais  de

informação, incentivo à criação de bibliotecas virtuais nas escolas, com a contratação

de profissionais capacitados.

20 - Implementação e execução de ações de formação continuada sobre o Estatuto

da Criança e do Adolescente - ECA - e sobre o SGD, com a produção de cartilhas e a

realização de seminários regionais ou fóruns com a participação de educadores e
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outros interessados.

Prevenção e Combate à Violência Escolar

21  -  Efetiva  implementação  de  políticas  de  valorização  e  reconhecimento  dos

profissionais  da  educação,  dentro  e  fora  da  escola,  garantindo-se  condições  de

trabalho, saúde, segurança; cumprimento imediato da Lei nº 11.738, de 2008, e do

Plano  de  Carreira  dos  Profissionais  em  Educação  do  Estado  de  Minas  Gerais;

exigência de que os profissionais da educação selecionados para escolas públicas

possuam  a  habilitação  prevista  na  LDB;  e  investimentos  na  qualificação  do

profissional,  inclusive  com  o  aumento  da  oferta  de  bolsas  de  mestrado  para

professores e demais profissionais da educação, contando, em tudo o que couber,

com o engajamento de todos os parlamentares.

22 -  Aumento dos recursos investidos em treinamento,  projetos  e instrução dos

agentes  das  guardas  municipais,  da  Polícia  Militar  e  da  Polícia  Civil  que  atuam

diretamente na prevenção da violência no ambiente escolar, inclusive por meio de

convênios com instituições de ensino voltadas para a segurança pública.

23  -  Garantia  dos  direitos  das  crianças  com  deficiência,  mediante  criação  e

manutenção de espaços físicos e infraestrutura adequados às suas necessidades

específicas no ambiente escolar, com construção de salas de recursos multifuncionais

e capacitação de profissionais; e garantia de recursos para elaboração e execução

das planilhas e dos projetos de engenharia.

24 - Instituição de fórum de estudantes para debates e formulação de propostas

para  o  combate  à  violência  nas  escolas  e  a  construção de  uma cultura  de  paz,

promovendo eventos e atividades que valorizem os alunos frequentes não envolvidos

em atos de indisciplina.

25 - Redução do número de alunos por turma, nos seguintes parâmetros: 20 alunos

nas turmas do ciclo de alfabetização (1° ao 3° ano) , 25 alunos nas turmas do 4º ao 6º

ano e 30 alunos nas turmas do 7º ao 9º ano e no ensino médio, com adequação do

quadro da escola, de maneira a garantir a qualidade do ensino.

26 - Efetivação e ampliação do programa de escola em tempo integral para todos

os  alunos  das  redes  estadual  e  municipal,  mediante  parceria  financeira  com  os

Municípios, contando com infraestrutura adequada, plano de intervenção pedagógica
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- PIP - e acompanhamento de profissionais capacitados em educação, para colaborar

com  os  alunos  na  realização  das  tarefas  e  na  superação  das  dificuldades  de

aprendizagem, propiciando-se atividades de recreação (artes), esporte, informática e

relacionamento humano voltados para a prática cidadã.

27  -  Construção  e  reestruturação  de  centros  esportivos  olímpicos  e  centros

culturais, dotados de grupos multidisciplinares, para o desenvolvimento de práticas

esportivas e culturais vinculadas às práticas pedagógicas das escolas e ofertadas no

contraturno,  em  todos  os  Municípios  do  Estado,  respeitada  a  demanda  de  cada

localidade.

28 - Implementação de política de assistência psicológica no ambiente escolar, com

atendimento profissional especializado para as partes envolvidas, considerando-se os

vários níveis de violência.

29  -  Construção  de  novas  escolas,  com  o  objetivo  de  suprir  a  demanda  nos

Municípios.

30 - Reorganização e manutenção da estrutura escolar, de modo a garantir uma

educação  de  qualidade  social,  que  atenda  às  especificidades  e  habilidades  dos

estudantes.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/10/2011

Presidência do Deputado Duarte Bechir

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

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

-  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  do  Deputado  Tenente  Lúcio  -  Entrega de placa  -

Palavras do jornalista João Carlos Amaral - Palavras do Secretário Sérgio Barroso -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Bruno Siqueira - Duarte Bechir - Tenente Lúcio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - 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 Bruno Siqueira, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Associação  Brasileira  de

Jornalistas  de  Turismo de Minas Gerais  – Abrajet-MG – pela  posse de sua nova

diretoria e de seu conselho consultivo e por sua importância estratégica na divulgação

do turismo mineiro.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  jornalista João

Carlos  Amaral,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Jornalistas  de  Turismo  de

Minas Gerais - Abrajet-MG -; e  Sérgio Barroso, Secretário de Estado Extraordinário

da Copa do Mundo; a Exma. Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-

Geral do Estado; os Exmos. Srs. Hélcio Estrella, Presidente da Associação Brasileira

de Jornalistas de Turismo - Abrajet -; José Maurício de Miranda Gomes, Presidente

da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais - Abav-MG -; e

Hernani Castro, Diretor-Secretário do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau,

representando o Diretor-Presidente, Roberto Fagundes; a Exma. Sra. Maria Elizabeth

Marques Ribeiro,  Presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial  e

Empresarial de Minas - ACMinas -, representando essa Associação; e os Exmos. Srs.

Arthur Viana, Diretor da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - Belotur -,

representando o Presidente, Fernando Rios; Gustavo Persichini, Superintendente da

Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,  representando  o  Presidente,  Ângelo

Roncalli,  Prefeito  Municipal  de  São Gonçalo  do Pará;  e Deputado Tenente Lúcio,
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autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor -  Gostaríamos de registrar  a presença dos Exmos.  Srs. José Eugênio

Aguiar, Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais

-  Sindetur  -;  jornalista  Carlos  Lindenberg,  Diretor  Executivo  do  jornal  “Tudo”  e

Presidente do Cepo; Caio Júlio Xavier Rodrigues, Secretário Municipal de Turismo de

Brumadinho;  e  Vereador  Amarílio  Augusto  de  Andrade,  da  Câmara  Municipal  de

Barbacena; da Exma. Sra. Monnica de Monteiro, Presidente da Associação Brasileira

de  Empresas  de  Eventos;  e  dos  Exmos.  Srs.  Cláudio  Vilaça,  Presidente  da

Associação  de  Jornalistas  do  Serviço  Público;  e  Fernando  Aguiar  Mendes,

representando o Presidente da Emater-MG, Maurílio Guimarães.

Leitura de Mensagem

O locutor - Gostaríamos de fazer a leitura de mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Márcio Larcerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, endereçada ao jornalista João

Carlos Amaral. (- Lê:)

“Prezado  João  Carlos  Amaral,  parabenizando-o  por  sua  posse  à  frente  dessa

Associação Brasileira de  Jornalistas  de Turismo de Minas Gerais,  envio votos  de

sucesso aos desafios ora assumidos, solicitando que transmita meus cumprimentos

aos novos membros da diretoria e do conselho consultivo dessa entidade”.

Execução do Hino Nacional

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

pela cantora, compositora e instrumentista Sra. Mônica Dalmázio.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Tenente Lúcio

Boa  noite  a  todos.  Em  primeiro  lugar,  gostaria  de  agradecer  a  Deus  pela

oportunidade de estarmos todos juntos nesta Casa Legislativa, que verdadeiramente

representa todo o povo das Minas Gerais.

Cumprimento o meu amigo Duarte Bechir, que representa o nosso companheiro e
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amigo Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas  Gerais;  o  meu grande  amigo  jornalista  João Carlos  Amaral,  Presidente  da

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de Minas Gerais - Abrajet-MG -; o

meu amigo Sérgio Barroso, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo -

Sérgio,  aproveito  a  ocasião  para  destacá-lo  mais  uma  vez,  porque  por  onde

passamos por esse Brasil afora, inclusive, em Manaus, onde estive, o seu nome é

destaque; isso acontece não só em nosso Estado e em nosso país, mas também no

planeta, pois hoje você é uma figura conhecida internacionalmente, de modo que ele

deu parabéns pelo seu excepcional trabalho -; a Dra. Andrea Abritta Garzon Tonet,

Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; o Sr. Hélcio Estrella, Presidente

da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - Abrajet -; o Sr. José Maurício de

Miranda Gomes, Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens - Abav-

MG -; o Sr. Hernani Castro, Diretor-Secretário do Belo Horizonte Convention e Visitors

Bureau,  representando  o  Presidente  Roberto  Fagundes;  a  Sra.  Maria  Elizabeth

Marques  Ribeiro,  Diretora  e  Presidente  do  Conselho  Empresarial  de  Turismo,

representando a ACMinas; o Sr.  Arthur Viana,  Diretor da Belotur,  representando o

Presidente  Fernando  Rios;  o  Sr.  Gustavo  Persichini,  Superintendente  da  AMM,

representando o Presidente Ângelo Roncalli, Prefeito de São Gonçalo do Pará.

Minhas  senhoras,  meus  senhores,  é  um  prazer  recebê-los  na  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais para um evento com que estamos nada mais,

nada menos do que praticando um ato de justiça para com a Abrajet.

Estamos  aqui  hoje  para  prestar  esta  justa  homenagem  à  Abrajet-MG  pelos

relevantes  serviços  prestados ao desenvolvimento  do turismo do nosso Estado e

também para  homenagearmos  todos  os  seus  associados,  nas  pessoas  dos  seus

novos  dirigentes,  recém-eleitos  para  o  biênio  2011-2012,  encabeçados  pelo  seu

Presidente, um colega desta Assembleia, de muitos anos e de dedicada atividade

jornalística nesta Casa, o conceituado e competente João Carlos Amaral. Com seus

parceiros de diretoria, Eujácio Antônio, Chico Maia, Sérgio Moreira, Marden da Mota,

Sérgio Neves, Hernani de Castro, Carlos Felipe, Milena Santos e Antônio Claret, inicia

uma nova etapa à frente dessa importante entidade, num momento crucial para o

crescimento do nosso turismo.



680
____________________________________________________________________________

Gostaria de iniciar minhas palavras ressaltando a importância da valorosa imprensa

do nosso Estado, que procura sempre primar pela imparcialidade, pela verdade dos

fatos e pela correição dos seus profissionais,  que sempre nos honraram com sua

presença  permanente  no  acompanhamento  das  nossas  atividades  parlamentares.

Quero  citar  Edmund  Burke,  famoso político  inglês  do século  XVIII,  que disse:  “A

imprensa é o quarto poder”. Já naqueles tempos o papel da imprensa, como veículo

formador de opinião da sociedade, era tão importante que sua força causava grande

perturbação nos poderes absolutistas da época. De fato, por meio da observação da

história mundial, podemos perceber a importância da imprensa como incentivadora

da liberdade, dos direitos do povo, da conscientização política e da luta pelo fim das

injustiças sociais.

Embora amplamente criticada pelo posicionamento patronal que adquire em muitos

casos,  a  imprensa  sempre  foi  responsável,  de  alguma  forma,  pelas  grandes

mudanças no cenário mundial e nacional, e este talvez seja seu maior legado. Nos

tempos atuais, o jornalismo assumiu um papel-chave dentro da sociedade e tornou-se

um código universal que contribui para visualizar a profunda transformação social,

econômica e política do mundo, em processo permanente de evolução e adaptação.

No último século, a linguagem jornalística foi uma das ferramentas intelectuais que

sustentaram a dinâmica e a lógica da modernidade. E podemos afirmar que, sem o

jornalismo,  a  sociedade  atual  não  conseguiria  estabelecer  os  princípios  do

nacionalismo, das identidades culturais, da formação da chamada opinião pública e

dos signos desta que hoje é chamada “a sociedade da informação”.

De fato, o jornalismo está atrelado a toda uma estrutura social e é difícil separá-lo

da realidade, pois essa imprensa de hoje realiza sua função maior que é informar, o

primeiro e essencial objetivo do jornalismo. E é por isso que o jornalista tem de estar

bem informado. É para isso que ele tem de viver no meio dos acontecimentos. Dessa

forma, a função informativa do jornalismo está ligada ao conteúdo do que é focado de

modo a estabelecer a comunicação com seus leitores de forma séria e comprometida

com a veracidade das informações.

Dentro do contexto geral da imprensa, encontramos hoje, de forma cada vez mais

destacada, o jornalismo especializado, que é o segmento que mais vem ganhando
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espaço e importância junto ao mercado consumidor. E, dentro desse segmento, uma

das principais áreas é a do turismo, que se faz presente em uma parcela considerável

dos nossos meios de comunicação, sobretudo nos impressos, jornais e revistas, não

esquecendo, é claro, da televisão e da internet, que movimentam grande parte desse

mercado.

A  imprensa  de  turismo  exerce  papel  diferenciado  entre  as  mídias  existentes

atualmente, em razão de trabalhar sempre com uma agenda positiva e com o objetivo

de  contribuir  com  a  atividade  turística,  divulgando  informações  sem  o

comprometimento  da sua independência.  Esse nicho de mercado jornalístico  vem

ganhando cada vez mais valor por sua capacidade de entender o que o consumidor

deseja e o que o mercado tem a oferecer. E uma de suas grandes características é a

busca da parceria com uma ampla rede associativa da iniciativa privada, com vistas a

promover atividades turísticas, com foco não só na divulgação pura e simples dos

atrativos  e  destinos,  mas  também  no  alcance  dos  resultados  financeiros  e

econômicos dessa importante atividade. Essa parceria se mostra fundamental, pois

busca  sempre  usar  as  ferramentas  da  informação  jornalística  para  alcançar

resultados  essenciais  ao  setor  turístico,  que  é  a  atração  do  turista  e,  por

consequência, dos investimentos públicos e privados para o setor.

No mundo de hoje, é consenso que o turismo é um dos mais importantes vetores de

desenvolvimento econômico e, em razão das inúmeras conquistas obtidas pelo setor

nos últimos anos, a atividade vem recebendo tratamento compatível com o grau de

importância que tem. Nesse contexto econômico, o papel da mídia especializada em

turismo é fundamental, pois a indústria do turismo movimenta diversos outros setores

como transportes,  comunicação,  alimentação,  comércio,  etc.  A atividade repercute

ainda,  de  forma  indireta,  em  dezenas  de  outros  segmentos  econômicos,  e  essa

associação da economia com o desenvolvimento da atividade turística é um dos alvos

preferenciais do jornalismo especializado em turismo.

Partindo do conhecimento de que uma pessoa, para chegar até o mercado turístico,

precisa preencher alguns requisitos essenciais, como a necessidade ou o desejo de

viajar  e  a  condição  financeira  para  isso,  o  agente  do  setor  turístico  sabe  que  o

consumidor buscará informações sobre o destino desejado, geralmente por meio de
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jornais,  revistas,  internet,  “folders”,  etc.  E  é  dessa  hora  em  diante  que  entra  o

jornalismo  especializado,  com  suas  publicações,  reportagens,  entrevistas  e

estratégias  de  “marketing”  para chamar  a atenção do público  leitor,  informando  e

divulgando, com o máximo de esmero, no intuito de vender e expandir o segmento do

turismo.

Assim,  esses  profissionais  utilizam  técnicas  jornalísticas  e  uma  linguagem

específica  para  obter  o  maior  número  de  leitores  possível  e,  nesse  momento,  é

preciso  ter  muito  cuidado,  porque,  muitas  vezes,  as  matérias  de  turismo  se

constituem em uma combinação de informação com publicidade. Entretanto, ela tem

um público-alvo determinado, mas também muito diversificado, que são pessoas que

viajam  por  diferentes  razões,  pertencem a  culturas  diferentes,  têm idades,  níveis

socioeconômicos e interesses distintos; portanto, entendem a informação jornalística

também de forma diferente, razão pela qual o jornalista especializado não pode correr

o risco de induzir o turista ao erro, em razão de um material mal elaborado ou de uma

parcialidade irresponsável.

Como se vê, essa atividade possui um caráter bem específico e por isso só pode,

só deveria ser exercida por um profissional extremamente qualificado e com grande

experiência no setor. Entretanto, a expansão dessa área no Brasil se deu de tal forma

nas últimas décadas que exigiu a fundação da Associação Brasileira de Jornalistas de

Turismo - Abrajet -, que congrega profissionais da imprensa especializada do setor e

busca ampliar a divulgação do turismo brasileiro na mídia nacional e internacional.

Desde então,  a  entidade  vem crescendo em sua representatividade e  atuação,

estando hoje presente em todo o País. O quadro de associados registra profissionais

que atuam em jornais, revistas, TVs, rádios e internet e que são os profissionais mais

preparados para traçar o raio X de como anda a atividade turística brasileira.

Por esta razão,  hoje homenageamos essa importante entidade do setor turístico

mineiro,  que  se  destaca  pela  intensa  atuação  na  cobertura  dos  fatos  e

acontecimentos marcantes da atividade turística no nosso Estado, engrandecendo-se

cada vez mais por sua importância para o crescimento do nosso turismo, tendo em

vista o papel fundamental que exerce para o desenvolvimento do setor, papel esse

que será valorizado ainda mais nos próximos anos, em razão do evento da Copa de
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2014 e  das Olimpíadas de 2016,  que poderão colocar  o  nosso país  e  sobretudo

Minas  Gerais  na  linha  de  frente  do  turismo  mundial  ou  nacional  nas  próximas

décadas. O Sérgio Barroso, como representante não só do Governador, mas de todos

nós, mineiros, tem uma responsabilidade muito grande.

Acredito que podemos ampliar esses horizontes promovendo também uma parceria

formal  desse  segmento  com  o  poder  público,  pois  o  momento  que  atravessa  o

turismo mineiro faz necessário criar  um vínculo maior entre o nosso governo e a

mídia  especializada  no  turismo  do  Estado.  Assim,  poderão  nos  dar  o  suporte

necessário como fonte de informação para os trabalhos realizados pelo governo do

Estado  e  por  este  Parlamento,  especialmente  para  a  divulgação  dos  projetos  de

interesse turístico em tramitação nesta Casa.

Será uma oportunidade para que a Assembleia mostre à imprensa especializada as

suas  inúmeras  atividades  voltadas  para  o  setor  turístico,  obtendo  uma  melhor

divulgação de suas ações na área do turismo para todo o Estado e também para o

nosso país. Portanto, nós, parlamentares, e os jornalistas especializados em turismo,

especialmente os integrantes da Abrajet espalhados por todo o Estado, devemos ser

parceiros e trabalhar em conjunto na busca de um objetivo comum: desenvolver ainda

mais a atividade turística em Minas Gerais.

Mais uma vez, parabenizo o nosso colega e amigo João Carlos Amaral e toda a sua

diretoria, prestando esta justa homenagem à Abrajet-MG, na certeza de estar apenas

dando o devido reconhecimento desta Assembleia Legislativa de Minas Gerais a essa

importante entidade do jornalismo especializado em turismo do nosso Estado. João

Carlos, dedicamos esta homenagem a você, a toda a sua diretoria e a este público

seleto.  Vocês são responsáveis  pelo nosso turismo em todas as situações.  Estão

presentes as pessoas de jornal, de revista, de televisão, de rádio, de internet, enfim,

de tudo que o turista precisa para conhecer as nossas Minas Gerais.

Finalizo  as  minhas  palavras  como  iniciei,  agradecendo  a  Deus  por  esta

oportunidade. Peço que ele continue abençoando a cada um dos senhores e a cada

uma das senhoras. Vamos juntos com o Sérgio e com o nosso Governador,  Prof.

Anastasia. Minas Gerais fará a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Muito

obrigado.
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Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Duarte Bechir, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao jornalista João

Carlos  Amaral,  Presidente da Abrajet-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa contém os seguintes dizeres:  “'Minas são muitas',  já  dizia Guimarães Rosa.

Atenta às riquezas de Minas, suas belezas e à sua gente, a Associação Brasileira de

Jornalistas de Turismo do Estado de Minas Gerais - Abrajet - tem-se destacado na

divulgação de nossa terra e de nosso povo pelo Brasil e pelo mundo, contribuindo

também para a valorização dos profissionais do setor. Por seu trabalho sério e sua

colaboração para o desenvolvimento do Estado e a promoção da cultura mineira, a

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  presta  homenagem  a  esta

importante associação”.

O Sr. Presidente - Convido o autor do requerimento que deu origem a esta reunião

especial,  o  Deputado  Tenente  Lúcio,  a  também  fazer  parte  da  entrega  da  placa

alusiva.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Jornalista João Carlos Amaral

Exmo. Sr. Deputado Duarte Bechir, representando o Presidente da Assembleia, o

nosso amigo Deputado Dinis Pinheiro; Exmo. Sr. Secretário Extraordinário da Copa

do Mundo, Sérgio Barroso - de Cipotânea, cidade que fica bem perto de Desterro do

Melo e Barbacena, nossa região; o homem que vai cuidar da Copa do Mundo aqui em

Belo Horizonte -; Exma. Sra.  Andrea Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral

do Estado, nossa amiga, muito obrigado pela presença; Sr. Hélcio Estrella, Presidente

da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - Abrajet -, com quem aprendo

muito nas nossas viagens pelo País, sempre buscando o que há de melhor para o

turista e trazendo para aqueles que nos acompanham pela internet e pelos veículos

de  comunicação  tradicionais,  orientando  o  turista;  Sr.  José  Maurício  de  Miranda

Gomes, Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem - Abav -, que

também conhece a nossa região de Desterro do Melo e Alto Rio Doce e que é de Rio

Espera,  muito  obrigado;  Sr.  Hernani  Castro,  Diretor-Secretário  do  Belo  Horizonte

Convention & Visitors Bureau, representando o Presidente, Roberto Fagundes, que
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também  é  o  nosso  representante  no  Conselho  Estadual  de  Turismo;  Sra.  Maria

Elisabete  Marques  Ribeiro,  Diretora  e  Presidente  do  Conselho  Empresarial  de

Turismo, representando a ACMinas, muito obrigado à Bete, que é de Juiz de Fora; Sr.

Arthur Viana, Diretor da Belotur, representando o Presidente, Fernando Rios; Exmo.

Sr. Gustavo Persichini, Superintendente da AMM, representando o Presidente, Ângelo

Roncalli, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará; Exmo. Sr. Deputado Tenente

Lúcio - sem ele não teríamos esta homenagem histórica aqui no Plenário Presidente

Juscelino Kubitschek: o Secretário Extraordinário está aqui representando o nosso

Governador, que está em missão no exterior, na Índia, e receberá toda a diretoria da

Abrajet  assim  que retornar  dessa missão internacional.  Cito ainda a  presença de

outros  companheiros  que vieram nos  prestigiar,  como o  nosso Presidente  Carlos

Lindenberg, que está ali atrás, bem no estilo mineiro, quietinho, muito obrigado pela

presença. Agradeço a todos vocês pela presença. Quero chamar a atenção de você

que nos acompanha pela TV Assembleia no interior do Estado e também na Capital.

Sempre  digo  que,  na  vida,  tudo  é  uma questão  de  ângulo  e  de  luz,  e  o  mais

importante está no detalhe. E o detalhe importante desta noite, neste desafio que nós,

como Presidente da Abrajet de Minas, estamos assumindo, vem do mais profundo do

nosso coração, vem da alma do mineiro, daquele que não foge ao chamado e ao

desafio. Lembro o que disse uma vez aqui, desta tribuna, o nosso Governador em

exercício, Deputado Alberto Pinto Coelho: “Vocês sabem por que os rios correm para

o mar? Porque os rios tiveram a humildade de se colocarem abaixo do nível do mar”.

Essa é uma lição que fica muito clara para todos nós. Como disse Guimarães Rosa, o

que a vida quer da gente é coragem. E eu acrescento: quer coragem e também a

capacidade de sonhar e transformar o sonho em realidade. E para que o sonho vire o

que  queremos,  essa  realidade,  traçamos  um  projeto  estratégico  e  um  plano  de

negócios que já colocamos em execução na Abrajet desde março deste ano, quando

fomos eleito Presidente.

Uma das 12 metas do nosso projeto, que chamo de os trabalhos de Hércules, numa

referência ao herói grego, começa pelo resgate da marca da Abrajet, uma entidade

fundada em 1957, no Rio de Janeiro, com o objetivo de divulgar notícias do turismo.

O País engatinhava, naquela época, neste fundamental setor gerador de empregos e
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de renda. E nossos antecessores já se encarregavam de escrever,  de divulgar os

fatos relacionados com a recente indústria do turismo em nosso país.

Em Minas, o espírito empreendedor e visionário do jornalista Ênio Fonseca, junto

com a praticidade de Antônio Claret, deram o pontapé inicial no processo de criar a

entidade em nosso Estado. Na linha do tempo, a fundação da Abrajet Minas já soma

28 anos de trabalho de divulgação do nosso rico turismo. Cada diretoria deu mais

uma pincelada na tela que formou o rosto de nossa entidade: Ênio Fonseca, Hélio

Fraga, João Camarão, Antônio Claret, Sérgio Moreira, o saudoso Marcos Souza Lima,

Paulo  Queiroga.  Eles  foram  verdadeiros  guerreiros  na  condução  dos  destinos  da

nossa entidade nas últimas quase três décadas.

Hoje,  neste  histórico  Plenário  que  leva  o  nome  do  grande  estadista  Juscelino

Kubitschek, a Abrajet dá um pequeno passo, mas um grande salto na história  do

turismo de Minas. Pela primeira vez, aqui, no coração do Parlamento mineiro, nossa

entidade recebe o reconhecimento indiscutível de todos os mineiros e mineiras, aqui

representados pelos 77 parlamentares - homens e mulheres que receberam o voto

livre, democrático de mais de 12 milhões de vontades.

Tudo isso está sendo possível pela sensibilidade do Deputado Tenente Lúcio, do

PDT  de  Uberlândia,  Presidente  da  Comissão  de  Turismo  desta  Casa.  Obrigado,

Deputado. O senhor e seus pares têm, a partir de hoje, a eterna gratidão da nossa

entidade. Entidade que tem pela frente uma longa e importante missão. Afinal, Minas

tem uma chance de ouro: sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Esperamos que

aqui seja o jogo do pontapé inicial desse espetáculo, que traz emprego, renda e obras

para  nossa  cidade.  Para  isso  estamos  criando  um  portal  na  internet  através  de

parceria com uma das maiores empresas de inteligência digital  de  Minas,  a Web

Consulting, pilotada pelo competente empresário Leonardo Bortoletto. Aqui presto um

tributo ao gênio de Steve Jobs, nosso Leonardo da Vinci da era digital. Ele disse que

a morte é um elemento transformador, criado pela própria vida, para levar embora o

velho, para que o novo se instale no planeta. Já a imagem da Abrajet foi colocada nas

mãos  de  um  profissional  de  mão  cheia,  o  publicitário  Helinho  Faria,  da  Faz

Comunicação, que, a partir de hoje, cuida de nossa marca.

Na nossa administração,  já  estamos  buscando outras  parcerias  estratégicas  de
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fundamental  importância  no contexto do turismo mineiro.  Contamos com o  apoio,

desde o primeiro momento, do nosso amigo o competente Secretário de Turismo de

Minas, o Deputado Agostinho Patrus Filho, que vem fazendo um competente trabalho

com  sua  equipe,  sempre  de  ouvidos  abertos  para  ouvir  seus  parceiros:  as  43

entidades que fazem parte do Conselho Estadual de Turismo, dentre elas a nossa

Abrajet,  representada  pelo  companheiro  Hernani  Castro  e  pela  companheira

Emilienne Santos, filha de um dos mais importantes jornalistas mineiros, que atuou

com sua inteligência na nossa entidade, o saudoso Cici Santos.

Entre outros parceiros com quem já firmamos compromisso de atuação conjunta,

destacamos a Belotur,  presidida pelo competente gestor Fernando Rios.  A pedido

dele, levamos ao congresso nacional da Abrajet, em Belém do Pará, o convite para

que  a  reunião  da  Diretoria  Executiva  da  Abrajet  nacional  seja  realizada  em  Belo

Horizonte,  em  junho  de  2013.  Convite  que  entregamos  pessoalmente  ao  nosso

Presidente, o jornalista Hélcio Estrella, a quem agradecemos a ilustre presença neste

Plenário, momento histórico para nossa entidade.

Queremos também agradecer o apoio, a receptividade, que tivemos na visita que

fizemos ao empresário Celso Pichioni, que representa, em Minas, a empresa aérea

American Airlines. Agradecemos também à diretoria regional da Copa Airlines e ao

gerente regional da TAP, Carlos Dias.

Outro  companheiro  de  primeira  hora  é  o  Presidente  da  ACMinas  e  do  BH

Convention  Bureau,  Roberto  Fagundes.  Na  ACMinas  estamos  muito  bem-

representados no conselho de turismo pelos abrajetianos, os nossos ex-Presidentes

Sérgio Neves e Antônio Claret Guerra. Aliás, Claret é um dos fundadores da Abrajet

nacional,  Diretor  nacional  da  entidade  e  nosso  representante  junto  ao  Conselho

Municipal de Turismo ao lado de outro conselheiro, o jornalista Walter Freitas.

Nossa entidade tem 11 Diretores, um time de futebol – uma relação direta com a

Copa do Mundo. Nosso maior ativo está no patrimônio humano que esses e essas

companheiras representam. Afinal, acredito que o tamanho de uma entidade depende

do talento, da criatividade, da dimensão humana e profissional  de quem faz parte

dela. Queremos agora apresentar o rosto de cada um, para os quais solicito uma

salva de palmas. Começamos pelo nosso Vice-Presidente de Comunicação Chico
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Maia,  que  está  fora  do  País,  fazendo  cobertura  jornalística  de  futebol;  o  Vice-

Presidente de Relações Institucionais Antônio Claret Guerra; o Diretor de Finanças

Eujácio Silva, que chamo de nosso Ministro da Fazenda; o Secretário-Geral Carlos

Felipe, que nos brindou com a execução do Hino Nacional; os conselheiros fiscais

Sérgio Moreira, Vice-Prefeito de Paraopeba; Marden Couto, Chefe da Assessoria de

Comunicação  da  Belotur;  e  o  nosso  fotógrafo  Valdez  Maranhão  -  que  veio  do

Maranhão, com sua belíssima feijoada, que, pela primeira vez, foi realizada em seu

Estado,  São  Luiz  do  Maranhão  -;  e  os  representantes  do  Conselho  Estadual  de

Turismo Ernani de Castro e Emilienne Santos; do Conselho Municipal, Claret e Paulo

César Pedrosa; da ACMinas Sérgio Neves e Antônio Claret Guerra; do Conselho de

Ética,  Walter  Freitas,  que  é  também  advogado,  e  duas  mulheres  da  mais  alta

competência, Suely Guerra e Leila Mara; e o nosso Vice-Presidente Regional de Juiz

de Fora, na Zona da Mata, César Romero, que veio nos prestigiar.

Encerrando, aproveito para agradecer o apoio da minha família: Cida Amaral, nossa

decoradora,  que  também  cuida  do  meu visual  e  do  visual  dos  companheiros  da

Abrajet, se precisarem; meus filhos, que não estão aqui por motivo de trabalho, Júlio

César Amaral,  formado em ciência da computação,  Eduardo Amaral  e minha filha

Natália, que está ali atrás e que se forma agora engenheira ambiental – vai ficar aí

para ajudar o nosso país e o nosso planeta na área ambiental.

Por fim, quero prestar uma homenagem especial às mulheres - à Dra. Andrea e à

Beth, que estão à Mesa; à Cida e a todas as outras mulheres aqui presentes. E o faço

contando  um  “causo”  mineiro.  O  Obama,  Presidente  americano,  e  a  Michelle,

primeira-dama,  foram  a  um  jantar  chiquérrimo,  em  Washington,  onde  a  Michelle

descobriu  que  o  cozinheiro,  o  chefe  de  cozinha,  era  um  amigo  de  infância.

Apresentou-o ao Obama, que foi muito simpático e carismático, mas que, logo depois,

disse à Michelle,  em particular:  “Está vendo, Michelle? Se você tivesse se casado

com ele, agora você seria cozinheira”. Ela respondeu: “Você está enganado, Obama;

se eu tivesse me casado com ele, ele seria agora Presidente dos Estados Unidos da

América do Norte”. Pensem nisso. Muito obrigado pela presença de todos.

Palavras do Secretário Sérgio Barroso

Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento o nosso Deputado Duarte Bechir, a
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quem agradeço o convite para estar aqui hoje, com o qual fiquei, realmente, muito

lisonjeado. Explicarei mais tarde a importância de estar aqui nesta cerimônia.

Deputado  Tenente  Lúcio,  muito  obrigado  pelas  suas  palavras.  V.  Exa.  foi

extremamente bonzinho comigo. Tento fazer a minha parte, mas, certamente, conto

com  esta  Casa,  liderada  pelo  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  com  as

Comissões ligadas à Copa do Mundo, como a Comissão de Turismo, liderada por V.

Exa., e a Comissão de Esportes, liderada pelo jogador Marques. Sempre chamo o

Marques de jogador, apesar de ser Deputado. Os senhores têm me ajudado muito.

Sem a ajuda desta Casa, que é tão importante, e a magnitude das pessoas que a

representam, realmente, eu não seria nada.

Gostaria de agradecer o convite ao jornalista João Carlos Amaral, que falou sobre

Desterro do Melo,  mas me disseram que os prédios  de Cipotânea estão fazendo

sombra em  Desterro  do  Melo,  como também em Rio  Espera.  Não  sei  se isso  é

verdade.  Dra.  Andrea  Abritta,  Sr.  Hélcio  Estrella,  Sr.  José  Maurício  Miranda,  Sr.

Hernani  Castro,  Sra.  Maria  Elizabeth,  Sr.  Arthur  Viana,  Sr.  Gustavo  Persichini,

senhoras e senhores.

Falarei um minuto sobre a Copa do Mundo e sobre a importância de estar aqui com

a Abrajet.

Sempre olho para a Copa do Mundo como um fator mais importante em termos de

oportunidades, de negócios e de desenvolvimento econômico. Não sei se a Fifa está

pensando muito em Copa do Mundo, pois a vejo se preocupando demais com os

seus resultados econômicos. O futebol tem sido um veículo para todos buscarem os

seus  caminhos  e  saberem  aonde  chegar.  Futebol  e  Copa  do  Mundo  são  um

somatório de paixão e emoção, e a minha obrigação é fazer isso tudo através da

razão.

Perguntam-me sobre o que faço em Minas Gerais. Minas realmente está à frente de

todos os Estados em todas as modalidades. Parece incrível, mas Minas Gerais está à

frente  de  todos  os  Estados  em  relação  à  questão  aeroportuária,  com  todos  os

problemas que enfrentam os aeroportos mineiros, principalmente o de Confins. Em

mobilidade urbana, nosso Estado está à frente de todos. Se alguém duvidar disso,

pode ir aos outros Estados verificar a dificuldade para se chegar de um ponto ao
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outro  para  qualquer  atividade  e,  principalmente,  para  se  chegar  aos  estádios  de

futebol.

As obras do Mineirão estão 100% em dia, e o estádio será entregue em dezembro

de 2012. Fala-se muito que o Estádio Olímpico de Londres será entregue 9 meses

antes das Olimpíadas, mas o Mineirão será entregue 18 meses antes da Copa do

Mundo.

A questão dos hotéis,  que certamente interessa muito à  Abrajet,  em termos de

jornalismo e turismo, vai ser resolvida. Alguém me disse que Minas Gerais não teria

condições  ou  competência  para  abrir  a  Copa  do  Mundo  porque  não  tem  hotéis.

Respondi a uma autoridade muito alta, um Governador de Estado - vou declinar seu

nome - que Minas Gerais tem hospitalidade. Ele me disse isso na frente de toda a

imprensa. Minas Gerais está construindo 28 hotéis na Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  e  há  17  licenciamentos.  Temos  condições  de  acomodar,  na  Região

Metropolitana,  mais 10 mil  pessoas em residências. Tudo está catalogado.  Temos

todo o sistema de hotelaria pronto para a abertura da Copa do Mundo.

Tenho  trabalhado  muito  mostrando  que  temos  também  um  dos  Estados  mais

importantes  turisticamente  deste  país,  pois  50%  do  patrimônio  histórico  está  em

Minas Gerais. A todo o mundo que me fala que tem o Corcovado digo que temos

Inhotim; se dizem que têm as praias, digo que temos as cidades históricas. Estão

vendo  que  isso  é  um  debate  de  negócio.  Copa  do  Mundo  é  negócio.  Se  fosse

somente  futebol,  a  abertura  da  Copa  do Mundo  teria  de  ser  em Belo  Horizonte,

porque temos o estádio mais moderno. O Mineirão vai ser o primeiro estádio a ser

entregue. Em matéria de negócios, não podemos ser imponderáveis. Temos de viver

o certo, o garantido, aquilo que realmente vai acontecer. O Mineirão vai ser entregue

em  31/12/2012,  18  meses  antes  da  abertura  da  Copa.  Ele  terá  capacidade para

64.500 pessoas, tudo garantido, nada de assentos flutuantes ou removíveis. É um

estádio com toda a modernidade, com uma esplanada externa. É um dos poucos

estádios do Brasil que vai ter contada a história do futebol por meio de um museu. Ele

tem alta tecnologia, cobertura completa, acomodará todas as poltronas.

A Fifa disse, em alto e bom som, que o estádio que não estiver pronto até dezembro

de 2012 estará fora da Copa do Mundo. Mentira. O estádio que vai ser escolhido para
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a abertura da Copa do Mundo só vai estar pronto em 2014. Não estamos discutindo

meritocracia,  mérito.  Por  mérito,  Belo Horizonte,  Minas Gerais  faria  a abertura da

Copa do Mundo. Estamos discutindo negócios. Toda essa celeuma em volta das leis

da  Copa  só  está  começando.  Vamos  tê-la  por  vários  e  vários  meses,  se  não

ultrapassar o tempo da Copa. Tudo isso são negócios. No dia em que sentarmos em

grupos e negociarmos apropriadamente  com a  Fifa,  certamente grande parte dos

nossos direitos serão respeitados. Negócio, negociação. O que aprendi na vida foi

que nunca temos o que merecemos, mas só temos aquilo que negociamos. Isso deve

ser a razão de o Governador ter-me colocado nessa posição, pois sou uma pessoa

de  negócios.  Amo  futebol,  tenho  paixão,  tenho  emoção,  mas  trato  assuntos  de

governo, recursos do erário com a razão. Todos esses contratos foram assinados,

desde 2007 para cá, para que realizemos uma Copa do Mundo com respeito. Temos

de ser respeitados. Mas dentro do Estado de Minas Gerais eles serão respeitados,

com lógica, com clareza e sempre negociando.

Estive na Alemanha e na África do Sul. Os alemães conseguiram negociar com a

Fifa, porque ela os respeitou pelo fato de a Alemanha ser um país desenvolvido. No

entanto, os sul-africanos conseguiram negociar muito pouco com a Fifa, que veio com

muitas imposições - e no Brasil não me estranharia se acontecesse a mesma coisa. É

claro que nós, Minas Gerais, somos apenas um Estado e uma cidade-sede, dentre as

18 cidades-sedes,  mas, no que depender de nós, iremos para o consenso,  claro.

Temos de trabalhar como brasileiros em primeiro lugar. Trabalharemos de uma forma

tal que defenderemos, com unhas e dentes, os interesses de Minas Gerais, mas sem

emoção, pois a emoção faz com que você acabe perdendo a razão. Agiremos com

razão, com lógica, com clareza, conhecendo detalhadamente os contratos, sabendo o

que  assinamos  e  nos  comprometendo  com  aquilo  que  assinamos.  Na  verdade,

honraremos  os compromissos  e  contratos,  mas isso  não  quer  dizer  que  faremos

simplesmente o que querem que façamos.

Tenho tomado muito do meu tempo analisando esses contratos, principalmente o

chamado contrato máster, que é o contrato do governo federal com a Fifa que, de

certa forma, envolve todos os Estados. Talvez esse tema seja o mais importante para

todos nós e certamente para Minas Gerais, que demandará a maior parte do tempo.
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No que diz respeito à entrega de obras e compromissos, estamos muito bem. Afinal,

compromisso, contrato e respeito são características do mineiro, mas negociaremos

todos os dias, todas as horas, todos os pontos de todos os contratos. Tentaremos um

consenso com outros Estados e trabalharemos com eles para que possamos mostrar

uma força coletiva.

Atualmente,  somos  uma  federação  completamente  desfederalizada.  É  cada  um

para si, cada qual faz da sua maneira e com o seu estilo. Sobre a questão da meia-

entrada, já escutei quatro versões diferentes: que se deve respeitar e pagar; que não

se deve respeitar; que se deve respeitar e não pagar; e que não se deve respeitar

nada. Para mim, nenhuma das quatro soluções é a mais adequada. A mais adequada

é um debate comum entre os Estados e o governo federal  para mostrar à Fifa a

nossa posição final, o que queremos para nós. Acredito que o lucro em operações

seja muito importante para todos, mas, talvez, o excesso de lucro seja prejudicial para

todos nós.

Portanto, temos de trabalhar. Não sei nada na minha vida que não dê trabalho. Se

não trabalharmos muito não produziremos muito. Aqui em Minas Gerais meritocracia

faz parte da nossa história. Desculpem-me estar fazendo este pronunciamento desta

forma,  mas  achei  oportuno  fazê-lo  aqui,  na  Casa  do  povo,  em  um  evento  tão

importante com este, numa cerimônia para a Abrajet, juntamente com o jornalismo

real de turismo em Minas Grais e com representantes de várias outras organizações

e  associações.  Precisamos  muito  do  apoio  de  todos  vocês  para  que  possamos

concluir esse trabalho.

Não  sabemos  se  Belo  Horizonte  fará  a  abertura  da  Copa  do Mundo,  pois  não

somos nós que decidimos, mas, sim, a Fifa, no dia 20 de outubro, em Zurique. No

entanto, faremos a melhor Copa do Mundo. Isso com certeza faremos, pois temos

uma sintonia fina entre Estado e Município. Estaremos trabalhando para interiorizar a

Copa do Mundo e para trazer o máximo possível de seleções para treinar em nossos

campos das gerais, principalmente do interior do Estado.

Há 19 cidades inscritas  como candidatas  a  subsedes.  Esperamos  “emplacar”  o

maior número de cidades, das 31 possíveis, para os visitantes que estarão no Brasil.

Muitos podem não acreditar, mas Copa do Mundo bem trabalhada, bem feita é um
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“handicap” muito forte para o comércio, para a indústria e para a nossa sociedade.

Vamos trabalhar a capacitação de 18 mil mineiros para atender a Copa do Mundo,

com  o  objetivo  máximo  de  que,  após  o  evento,  eles  estejam  absolutamente

preparados para ir para o mercado de trabalho. Isso também é um grande legado. Se

se somarem todas as obras que serão feitas em Minas Gerais, desde o aeroporto - ou

aeroportos, porque estão falando do da Pampulha e de outros no interior do Estado -,

falando da mobilidade urbana, dos estádios, dos hotéis e de toda a movimentação

jurídica, todo esse investimento ficará como grande legado para Minas Gerais. Tudo

isso  que  está  acontecendo  no  Estado  está  sendo  trabalhado  por  40  pessoas

diretamente envolvidas, que estão na minha Secretaria, com idade média de 28 anos.

Ou seja, 28 anos é a idade média das pessoas que trabalham na nossa Secretaria, e

são 40 pessoas. Na semana passada, o Estado do Mato Grosso - acabando, digamos

assim, com a Secretária da Copa deles - contava com 200 funcionários. Não estou

falando mal de ninguém, mas estou falando bem da gente. Estou dizendo que, com

poucas pessoas que queiram trabalhar e produzir, dá para chegar lá e realizar.

Antes de concluir, quero dizer que aqui estão os representantes do povo, na Casa

do  Povo,  e,  com  todo  esse  grupo  de  pessoas  aqui  presentes,  com  jornalistas

diversos, representantes de todas as associações que estão direta ou indiretamente

envolvidas  com  eventos,  tenham  certeza  de  que  em  2013  haverá  a  Copa  das

Confederações e Minas Gerais terá um papel muito importante; em 2014, a Copa do

Mundo; em 2015, a Copa América; e Belo Horizonte já foi escolhida como uma das

subsedes da Copa do Mundo. Em 2016 haverá as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que

serão também estendidas para Minas Gerais. Temos recebido vários representantes

do Comitê Olímpico Brasileiro, que procuram oportunidade de trazer alguns eventos

para Minas Gerais. Ainda não sei a dimensão de tais eventos, a forma deles, mas

temos trabalhado para isso. Então teremos quatro anos de grandes eventos que vão

passar por Minas Gerais.

Então existe a nossa chance, está aí a nossa oportunidade para duplicar, triplicar o

movimento turístico no Estado, porque nós teremos todas as qualificações, toda a

infraestrutura básica para atender ao turista brasileiro e internacional. Vamos estar

como a Europa, os Estados Unidos? Não. Não precisamos estar iguais, nós vamos
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crescer até lá. Não precisamos ter 70 milhões de turistas como na França; 60 milhões

como na Espanha,  mas  hoje  o  Brasil  tem  menos  turistas  do  que  a  Argentina.  A

Argentina, que está no Cone Sul, onde é muito mais difícil chegar e é um país bem

menor, tem mais turistas que o Brasil.  Isso não é possível. Somos um país muito

maior, com muito mais coisas para se fazer. Temos 8.000km de praias, temos cidades

históricas.  Então,  nós,  Minas  Gerais,  com  toda  essa  formatação  que  estamos

conduzindo, por meio de todas as associações, a Secretaria de Turismo, a Secretaria

da Copa, o governo municipal, as cidades mineiras, os 853 Municípios, o governo do

Estado, a Assembleia Legislativa, o Judiciário e, principalmente, o empresariado, que

são a maioria de vocês, vamos trabalhar, porque o número de turistas vai crescer

muito.

Belo Horizonte está se tornando uma das Capitais mais importante do turismo de

negócios no Brasil. Com essa hotelaria, com todos os centros de convenções que

estão nascendo e com o crescimento do PIB mineiro, consistentemente bem acima

do crescimento do PIB nacional - o que se repetiu nos três primeiros trimestres do

ano -,  estamos fadados  a  ter  um  turismo muito  forte  e grande no Estado.  Muito

obrigado.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  uma  apresentação  da  cantora,

compositora e instrumentista Mônica Dalmázio, que apresentará a música “Oh, Minas

Gerais”.

O Sr. Carlos Felipe de Melo Marques Horta - Um dos propósitos da Abrajet é que

Minas Gerais tenha o seu hino. Estamos falando isso a pedido do Presidente João

Carlos Amaral.  Essa é uma das campanhas que estamos apresentando, pois não

temos um hino oficial. Já houve ao longo da história três concursos para a escolha do

hino,  mas ela ainda não aconteceu. Então, por  que não aproveitar  esse hino que

oficiosamente já é o hino de Minas Gerais?

Essa música vem de uma cantiga italiana do séc. XIX, que já foi empregada para

falar  do  encouraçado  Minas  Gerais,  comprado  em  1908  pelo  Brasil.  A primeira

gravação de “Oh, Minas Gerais” é exatamente desse período. Em 1931, começou a

ser tocado em Minas Gerais como um hino. Em 1942, Dê Moraes fez a primeira letra



695
____________________________________________________________________________

para “Oh, Minas Gerais” e, em seguida, outro mineiro de Juiz de Fora, Paulo Roberto,

fez outra letra. Oficiosamente, em todos os lugares, essa música é considerada o

hino de Minas Gerais. Então, por que não transformá-lo oficialmente no hino de Minas

Gerais?

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Saúdo os membros da Mesa, já nominados por aqueles que nos antecederam, na

pessoa  do  jornalista  João  Carlos  Amaral,  Presidente  da  Abrajet-MG;  o  Deputado

Tenente Lúcio, proponente do requerimento que deu origem a esta reunião solene; o

Deputado Bruno Siqueira, que se faz presente; os demais convidados, as senhoras e

os senhores.

Lembro a toda a nossa gente das Minas Gerais que,  além da transmissão pela

nossa TV Assembleia, a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, pela

Seven, do nosso amigo Alexandre Neves.

Com as palavras do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, quero inicialmente

falar  a  todos  do  grande  prazer  por  estar  aqui  no  momento  de  homenagear  tão

expressiva  e  importante  instituição  brasileira,  como  também  a  secção  de  Minas

Gerais.  E,  por  falar  em  Minas  Gerais,  nosso  Estado  vive  um  momento  de

significativos  avanços  em  seu  desenvolvimento  graças  à  conjuntura  favorável  da

economia brasileira e às  políticas públicas colocadas em prática pelo governo do

Estado,  caracterizadas  pelo  planejamento  de  esforços  para  a  correção  de

desequilíbrios e pelo estímulo às vocações regionais.

Vive  também  um  momento  especial  para  dar  grande  impulso  a  um  segmento

particular  de  sua economia:  o turismo,  segmento de  inegável  contribuição para  a

geração de emprego e renda, para a inclusão social, para a integração entre pessoas

e comunidades e para a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável.

Estamos todos, de alguma forma, envolvidos com o projeto do Brasil de patrocinar a

Copa  do  Mundo  em  2014.  Estamos  envolvidos  em  contribuir  para  o  sucesso  da

competição  e,  naturalmente,  tirar  proveito  para  que  as  obras  e  investimentos  se

revertam em benefícios duradouros para a nossa população.

No que diz respeito a esta solenidade em que homenageamos a Abrajet-MG, o
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momento  é  propício  para  divulgarmos  nosso  potencial  turístico  e  construirmos  a

estrutura  necessária  para  seu  melhor  aproveitamento,  tendo  em  vista  o  efeito

irradiador da escolha de Belo Horizonte como uma das sedes dos jogos da Copa do

Mundo de 2014.

Trata-se, naturalmente, de uma grande oportunidade para consolidar Minas Gerais

como importante destino turístico não apenas no mercado nacional como também no

plano internacional, e ainda para estimular a população mineira a conhecer melhor as

riquezas culturais e naturais do nosso Estado.

Temos um amplo  leque de atrações turísticas a serem mais bem exploradas,  a

exemplo das cidades históricas, das estâncias hidrominerais, das tradições e festas

populares, das manifestações artísticas como o artesanato, da culinária típica, das

fazendas seculares e da diversidade do patrimônio ambiental, no qual se destacam

os parques com suas reservas florestais, lagos, cachoeiras, grutas e trilhas.

É  hora  de  dizermos:  mesmo  apresentando  números  ainda  pouco  expressivos,

diante  do  elevado  potencial  do  Estado,  o  turismo  mineiro  vem  evoluindo

gradativamente nos últimos tempos, graças, em boa parte, à atuação de instituições

como a que recebe hoje,  muito  merecidamente,  esta  homenagem da Assembleia

mineira.

A Abrajet-MG  reúne  profissionais  especializados  que  desempenham  um  papel

fundamental  para o incremento do setor.  São eles que nos apontam as principais

atrações  turísticas  de  Belo  Horizonte,  de  Minas  Gerais,  do  Brasil  e  de  países

espalhados pelo mundo inteiro.

No caso de Minas, eles contribuem com sua habitual competência para despertar o

interesse de conhecer toda a riqueza turística do Estado e, consequentemente, para

valorizar nossa cultura, nossa história, nossos costumes e tradições.

Ao longo de seus 28 anos,  a Abrajet-MG vem aglutinando os  mais  destacados

jornalistas de turismo, dedicando-se ao aprimoramento da profissão, à qualificação e

à valorização de seus associados, à defesa de seus interesses e à promoção desse

setor da economia que é indispensável para o nosso desenvolvimento.

É, portanto, com grande satisfação que a Assembleia Legislativa se congratula com

essa  prestigiada  instituição  pela  posse  de  sua  nova  diretoria  e  de  seu  conselho
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consultivo.  Na  pessoa  de  seu  presidente,  jornalista  João  Carlos  Amaral,

cumprimentamos todos os profissionais que compõem a Abrajet-MG.

Nosso muito obrigado, em nome do Presidente Deputado Dinis Pinheiro.

Gostaríamos ainda de cumprimentar a Secretária Maria Coeli, da Casa Civil, que

nos dá a honra da sua presença, aumentando ainda mais o prestígio da homenagem

à Abrajet-MG. Uma salva de palmas para a Secretária.

Encerramento

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  manifesta  a  todos  o  seu  agradecimento  pela

honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 11/10/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago  Ulisses  e  Carlos  Henrique,  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 discutir e votar proposições da Comissão. 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 Rômulo Viegas em que

solicita  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o  Município  de  Ibituruna,  na

pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Francisco Antônio Pereira, por ter 100% do território

municipal, área urbana e rural, coberto por energia elétrica. 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, 6 de outubro de 2011.
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Tiago Ulisses, Presidente – Carlos Henrique – Gustavo Corrêa.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Sebastião  Costa  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Antonio  Lerin,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Parlamentar  Social),  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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento das seguintes correspondências, publicadas no “Diário do Legislativo”

nas datas mencionadas entre parênteses: da Sra. Cristina Antunes de Deus e Silva,

Escrevente Autorizada do Cartório de Registro de Imóveis de Betim, e do Sr. Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça (16/9/2011); dos Srs. Bilac Pinto,

Secretário  de  Desenvolvimento  Regional,  José  Pedro  de  Amengol  Filho,  Diretor

Regional  dos  Correios,  e  Frank  Deschamp  Lamas,  Presidente  da  Copanor

(17/9/2011).  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 André Quintão (2) em que

solicita seja convidado representante da Comunidade Quilombola Brejo de Crioulos

para expor assunto referente à sua comunidade, e seja encaminhado à Sra. Gleisi

Helena Hoffman, Ministra-Chefe da Casa Civil, e ao Sr. Gilberto Carvalho, Ministro-

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, pedido de providências para

encaminharem junto à Presidente da República a assinatura do decreto presidencial

confirmando o reconhecimento do território quilombola já declarado pela Portaria do

Incra nº 737/2010, nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia,

em Minas Gerais; dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Neilando

Pimenta e Paulo Lamac (2) em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater, em audiência pública, as

ações de cooperação entre o Estado e Municípios que visem à formação inicial e ao
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desenvolvimento de programas de capacitação voltados aos professores de creches

e  pré-escolas  das  redes  municipais,  inclusive  das  instituições  conveniadas  com

Municípios, e seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia para debater,  em audiência  pública,  o alcance da Lei  nº  16.683,  de

10/1/2007, que autoriza o Poder executivo a desenvolver ações de acompanhamento

social nas escolas da rede pública de ensino e assistência à saúde dos alunos nas

escolas  de  educação  básica.  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, 6 de outubro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Rômulo Viegas.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Gilberto Abramo e Luiz Henrique, 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

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 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 226, 431,  522,  584, 925,  967,  1.149,  1.333,

1.550, 1.678, 1.689, 1.727, 1.735, 1.909, 1.922, 1.925, 1.928, 1.933, 1.935, 1.939,

1.943, 1.945, 1.947 e 1.948/2011 (Deputado Gilberto Abramo); e 1.951, 1.954, 1.957,

1.958, 1.961, 1.963, 1.980, 1.987, 1.988, 1.989, 1.990, 1.996, 1.999, 2.003, 2.024,

2.039,  2.065,  2.067,  2.069,  2.072,  2.074  e  2.096/2011 (Deputado  Luiz  Henrique).

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 226, 431, 522, 584, 925, 967, 1.149, 1.333, 1.550, 1.678, 1.689,

1.727, 1.735, 1.909, 1.922, 1.925, 1.928, 1.933, 1.935, 1.939, 1.943, 1.945, 1.947,
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1.948, 1.951, 1.954, 1.957, 1.958, 1.961, 1.963, 1.980, 1.987, 1.988, 1.989,, 1.990,

1.996, 1.999, 2.003, 2.024, 2.039, 2.065, 2.067, 2.069, 2.072, 2.074 e 2.096/2011, 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, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Luzia Ferreira.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Deputado Doutor Viana assume a Presidência, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, 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.  Em

seguida,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  Presidente  da  Ruralminas  e  do

Deputado  Doutor  Viana,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  em  2/9/2011  e

24/9/2011, respectivamente, e de correspondência do Deputado Romel Anízio em que

solicita  sejam  formulados  votos  de  congratulações  com  o  Prefeito  Municipal  de

Uberlândia,  Odelmo Leão,  pela brilhante gestão no campo de saneamento básico

nesse Município. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 551/2011,

no 1º turno, do qual foi designado como relator o Deputado Antônio Carlos Arantes.

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

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

Presidente retira de pauta o Projeto de Lei nº 269/2011, no 1º turno, 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,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.168/2011 (relator: Deputado Romel

Anízio) e 2.175/2011 (relator: Deputado Fabiano Tolentino), que receberam parecer

por  sua  aprovação.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  da  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja realizada audiência pública da Comissão para conhecer e debater o projeto de

aproveitamento do soro do leite desenvolvido pelo Município de Lavras, no Sul 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, 5 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Romel Anízio – Rômulo

Viegas.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 20h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança do Bloco

Transparência e Resultado) e os Deputados Antônio Júlio, Ivair Nogueira, João Leite

e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança

do Bloco Parlamentar Social), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão .

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 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 765/2011 (relator: Deputado Duarte

Bechir); 2.125/2011 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 2 (relator:

Deputado Antônio  Júlio)  e  2.252/2011 (relator:  Deputado João Leite).  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca a  reunião  extraordinária  do  dia  6/10/2011,  às  10  horas,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duarte Bechir - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Sebastião Costa - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues  e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei n° 753/2007, que, por sua vez, foi r esultante do desarquivamento do

Projeto  de  Lei  n° 3.037/2006,  a  proposição  em  epígr afe  cria  ao  fornecedor  de

produtos e serviços a obrigação de promover  a fixação de data e hora para sua

entrega e instalação.

Por guardar semelhança com a matéria em pauta e nos termos do art. 173, § 2º, do

Regimento Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 548/2011, de autoria

da  Deputada  Liza  Prado,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°

3.995/2009 e que “obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado

de  Minas  Gerais  a  fixar  data  e  turno  para  a  entrega  dos  produtos  e  dá  outras

providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela propõe que os fornecedores sejam obrigados a fixar a data e a

hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços; essa fixação ocorra no

ato da contratação e seja documentada em impresso próprio, ficando uma via em

posse do consumidor; e que, na hipótese de haver instalação a cargo do fornecedor,
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conste nesse documento o prazo limite para o seu término. Propõe, ainda, que, caso

a entrega não ocorra no prazo, o consumidor tenha direito à devolução de todo o

valor  pago atualizado monetariamente,  a  se  efetivar  em prazo não superior  a  24

horas, sem prejuízo das demais sanções; e que o não cumprimento do disposto na

futura lei configure condição agravante, a ser considerada para aplicação e gradação

das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A título  de  justificação,  o  autor  alega  a  existência  de  um  grande  número  de

reclamações referentes ao descumprimento de prazo por parte de fornecedores. Por

isso, a obrigatoriedade de registrar em documento o prazo é medida necessária para

contornar  a  prática  de  manipulação  das  promessas  assumidas  para  com  o

consumidor, e o projeto contribuirá para o surgimento de uma cultura de cumprimento

dos prazos de cada ato de consumo.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  óbice  à  tramitação  da

proposição, visto que a produção e o consumo, bem como as questões relativas à

responsabilidade por dano ao consumidor, são matérias de competência legislativa

concorrente  entre  os  entes  federados.  Além  disso,  não  há  vedação  de  ordem

constitucional  à  instauração do processo  legislativo  por  iniciativa  parlamentar.  No

entanto,  a  Comissão  achou  por  bem apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  para  melhor

adequar  a proposta  à  realidade do mercado,  em consonância com o princípio da

razoabilidade. Quanto a esse aperfeiçoamento, seguimo-lo.

No âmbito da nossa Comissão, entendemos que a proposição é meritória. De fato,

o período de entrega do produto ou da prestação do serviço pode gerar conflitos. Há

fornecedores que estabelecem um período amplo, por exemplo, o dia inteiro. Nesse

caso, o consumidor tem que ficar à disposição do fornecedor desde o início do dia até

a hora em que o produto for entregue ou o serviço for prestado, o que eventualmente

pode ocorrer no fim do dia. Há, também, casos em que o fornecedor combina um

horário e o descumpre a seu bel-prazer, acarretando problemas para o consumidor

que tem que se empenhar ─  e, muitas vezes, vê-se em apuros ─, para atender à

disponibilidade de horário do fornecedor.

Assim,  o  projeto  em  pauta  possibilitará  evitar  esses  conflitos,  dará  mais

transparência às relações de consumo e propiciará mais tranquilidade e segurança ao
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consumidor.

Ademais, a matéria já se transformou em lei nos Estados de São Paulo e Rio de

Janeiro e tramita em diversas outras Casas Legislativas do País.

Em relação ao projeto anexado,  temos idêntico entendimento.  Ressaltamos que

algumas ideias desse projeto foram incorporadas ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

367/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.834/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe tem por

objetivo acrescentar artigo à Lei nº 11.045, de 15/1/1993.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  visa  a  obrigar  os  restaurantes,  bares  e  similares  que

comercializam produtos quantificados por quilograma no cardápio a levarem à mesa

do consumidor, juntamente com o produto in natura, balança para aferição do peso.

Segundo o autor, o projeto tem por objetivo assegurar ao consumidor o direito de

receber  desses  estabelecimentos informações  precisas  sobre  o  peso daquilo  que

está sendo adquirido,  garantindo que o alimento entregue de fato corresponda ao

valor pago.

A Comissão de Constituição e Justiça argumentou que os Estados Federados são
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competentes para legislar sobre essa matéria – competência concorrente à União, ao

Distrito Federal e aos Estados – e que o projeto não apresenta vício de iniciativa. A

Comissão observou,  também, que a proposição está de acordo com o Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, em especial no que tange à proteção dos seus

interesses econômicos, o que é um dos objetivos da Política Nacional de Relações de

Consumo. Assim, concluiu favoravelmente ao trâmite da proposição em análise.

No âmbito da nossa Comissão, entendemos que a proposição é meritória. O projeto

aplica-se a bares e restaurantes que fazem figurar, em seus cardápios, o preço do

alimento  por  peso,  principalmente  tratando-se  de  carne.  A  medida  permite  ao

consumidor  aferir  se  o  preço cobrado corresponde  efetivamente  à  quantidade  de

alimento que lhe é servida, melhorando, assim, as relações de consumo, conferindo-

lhes mais transparência.

Ademais, visando aperfeiçoar o projeto de lei, apresentamos o Substitutivo nº 1, na

conclusão da presente peça opinativa. Ele tem por objetivo aprimorar a forma como a

pretendida conferência de peso deverá ser feita, ao determinar que o estabelecimento

comercial disponibilizará uma balança em local visível e de fácil acesso ao público, a

qual emitirá uma etiqueta com o peso e o preço do alimento. Posteriormente, essa

etiqueta será afixada na conta a ser apresentada ao consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.834/2011, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a comercialização, por restaurantes, bares e similares, de produtos

precificados por peso no cardápio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  restaurantes,  bares  e  similares  que  comercializam  produtos

precificados por peso no cardápio ficam obrigados a disponibilizar balança em local

visível e acessível ao público.

Art. 2º – Os produtos de que trata esta lei devem ser pesados nessa balança, que

emitirá uma etiqueta na qual constará o peso e o preço.

Art.  3º  –  A etiqueta  de  que  trata  o  artigo  anterior  será  afixada na  conta  a  ser
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apresentada ao consumidor.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado, relatora – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Diniz Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

concessão de incentivo financeiro a catadores de material reutilizável e reciclável –

Bolsa Reciclagem”.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira

e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise institui a Bolsa Reciclagem, que terá a forma de incentivo

financeiro ao catador de material reutilizável e reciclável, com os seguintes objetivos

maiores:  reduzir  em  volume  e  peso  a  disposição  final  de  material  reutilizável  e

reciclável; aumentar a vida útil dos aterros sanitários; manter os recursos naturais; e

melhorar a qualidade do ar e dos recursos hídricos e o bem-estar da população.

Para  tanto,  caberá  ao  Estado  contribuir  para  a  construção  de  rede  de  gestão,

integrada pelos três níveis de governo, nos termos da legislação aplicável, com vistas

a estimular o compartilhamento de informações, de ações e de atividades voltadas

para a administração de material  reutilizável e reciclável e de recursos financeiros

destinados a pagamento de serviços ambientais ao catador de material reutilizável e

reciclável;  auxiliar  os  Municípios  na  implantação  de  cadastro  de  cooperativas  e

associações  de  catadores  de  materiais  reutilizáveis  e  recicláveis,  bem  como dos

beneficiários do Bolsa Reciclagem; e incentivar e auxiliar os catadores de material

reutilizável e reciclável a instituírem cooperativa ou associação.
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Ainda nos termos da proposta, com o intuito de assegurar mais eficácia aos seus

comandos, o Estado poderá firmar instrumento de cooperação com os Municípios ou

entidade da administração pública indireta municipal ou cooperativas e associações

de catadores de material reutilizável e reciclável, o qual deverá estabelecer a forma

de repasse de recursos para os  Municípios  ou entidade da administração pública

indireta municipal ou cooperativas e associações de catadores de material reutilizável

e reciclável, bem como prever contrapartida pela redução de custos de manejo de

materiais reutilizáveis e recicláveis decorrente do trabalho de coleta e triagem para

reciclagem realizada pelos catadores ou com base no piso de referência do custo de

manejo a ser estabelecido em regulamento.

A  Bolsa  Reciclagem  será  concedida  mensalmente  ao  catador,  por  meio  de

cooperativa ou associação, nas condições que dispuser o regulamento da futura lei,

com  base  em  apuração  de  resultados,  que  guardará  proporcionalidade  com  a

quantidade e a qualidade dos materiais reutilizáveis e recicláveis triados ou coletados.

Terão prioridade os serviços de coleta externa e triagem em linha de produção.

Dos valores repassados à cooperativa ou associação, até 10% (dez por  cento),

salvo  autorização  expressa  da  maioria  absoluta  dos  cooperados  ou  associados,

poderão  ser  utilizados  em  despesas  administrativas  ou  de  gestão,  aquisição  de

equipamentos,  investimentos  em  infraestrutura,  capacitação  de  cooperados  ou

associados, formação de estoques de material reciclável e “marketing”.

A proposta ainda traz condições para o recebimento  da  Bolsa  Reciclagem pelo

catador, quais sejam: integrar cooperativa ou associação de catadores de materiais

reutilizáveis e recicláveis; desempenhar atividade relacionada à catação e manejo de

material reutilizável e reciclável; ser cadastrado no Município onde exerce a atividade,

quando o repasse de recursos se fizer  por  meio do  poder  público municipal,  nos

termos do instrumento  de  cooperação firmado com o Estado;  e  ter  o seu pedido

deferido pelo gestor da Bolsa Reciclagem.

A perda da condição de beneficiário  da Bolsa Reciclagem se dará a pedido do

favorecido  ou  nos  casos  em  que  ele  deixar  de  exercer  atividade  relacionada  à

catação  e  manejo  de  material  reutilizável  e  reciclável  ou  de  ser  cooperado  ou

associado de instituição de catadores de material reutilizável e reciclável, bem como
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no caso em que a cooperativa ou associação de catadores de material reutilizável e

reciclável tiver sido excluída do cadastro estadual.

O valor da Bolsa Reciclagem será calculado com base no resultado médio apurado

nos seis últimos meses. O catador recém-beneficiado pela Bolsa Reciclagem terá seu

incentivo  financeiro  calculado,  nos  primeiros  seis  meses,  com  base  na  média

acumulada dos resultados apurados mês a mês. Poderão ser adotadas, na forma do

regulamento  da  lei,  medidas  que  aprimorem  a  gestão  dos  recursos  da  Bolsa

Reciclagem,  como estratégias  anticíclicas  ou  antifraude,  de  incentivo  à  coleta  de

determinados tipos de material e de estímulo à produtividade coletiva ou individual.

A Bolsa Reciclagem não pode ser acumulada com benefício de mesma natureza e

a gestão de recursos pertinentes a ela caberá ao Estado com a participação de, no

mínimo, dois representantes de cooperativa ou associação de catadores de material

reutilizável e reciclável, por estas indicados.

São esses, em linhas gerais, os aspectos mais destacados da proposta.

Do ponto de vista formal, é válido dizer que a proteção do meio ambiente está no

âmbito da competência suplementar estadual, à vista do disposto no art. 24, VI, da

Constituição  da  República.  Ademais,  a  proposta  não estabelece,  de  modo direto,

obrigações para os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Quanto  ao  conteúdo,  embora  caiba  às  comissões  de mérito  examinar  aspectos

técnicos,  pode-se  concluir  que  a  proposta  ora  em  estudo  atende  às  diretrizes

constitucionais de proteção ao meio ambiente e de geração de trabalho e renda.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.122/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Luiz Henrique – Bruno Siqueira – André

Quintão – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o Projeto de Lei nº 2.177/2011 dispõe
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sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psicossocial

às famílias das vítimas de calamidade pública no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/7/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, combinado com

o art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre  dizer  que  foi  anexado  à  proposição  em  exame  o  Projeto  de  Lei  nº

2.274/2011, por força do disposto no art. 173, § 2º, do diploma procedimental.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  objetiva  instituir  uma  política  pública  voltada  para  o

desenvolvimento de ações de acompanhamento psicossocial às famílias das vítimas

de calamidades públicas ocorridas no Estado.

Conforme consta da justificação que acompanha o projeto, o poder  público tem

demonstrado  preocupação  quanto  ao  apoio  material  e  quanto  à  recuperação  da

estrutura afetada em casos de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção, providenciando suprimento de água potável e de alimentos bem como o

restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais.

Contudo, um atendimento adequado às vítimas dessas tragédias envolve também

atendimento psicossocial, amparando-as de forma mais completa e objetiva.

Sob o prisma jurídico-constitucional,  é preciso dizer que a proposição apresenta

algumas impropriedades. Já o artigo inaugural contém uma autorização para que o

Poder Executivo desenvolva ações de acompanhamento psicossocial às vítimas de

calamidades.  Ora,  o  Executivo  não  necessita  de  autorização  legislativa  para

empreender  tais  ações,  pois  elas  já  se  acham  no  âmbito  de  competência  desse

Poder.  Daí  a  necessidade  de  alterar  a  redação  do  art.  1º,  afastando  a  previsão

autorizativa  e  instituindo  uma política  pública  voltada  para  o  desenvolvimento  de

ações de acompanhamento psicossocial.

O art.  2º  deve ser  suprimido,  pois  viola o princípio  da  separação dos Poderes.

Confira-se a redação do dispositivo:

“Art.  2º – As ações de que trata esta lei  poderão ser implantadas no âmbito de
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programa governamental  de  competência  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  em

especial no que compete à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sendo facultada

a formalização, mediante convênio, de parcerias entre o Governo do Estado e os

Municípios atingidos.”

É preciso dizer  que lei  de autoria  parlamentar não pode estabelecer  atribuições

para o Gabinete Militar do Governador, nem facultar ao Executivo a formalização de

convênio, pois isso configura violação ao princípio da separação dos Poderes, pedra

de toque de nossa organização política.

Há ainda a necessidade de alterar a redação do art. 5º, o qual alude indevidamente

a vários decretos, um deles já revogado.

As  alterações  propostas  expurgam  do  projeto  suas  impropriedades  técnico-

jurídicas, permitindo que a proposição possa seguir tramitando nesta Casa legislativa.

Quanto ao Projeto de Lei  nº 2.274/2011, de autoria do Deputado Jayro Lessa e

anexado à proposição em exame, cumpre dizer que ele contém, em linhas gerais, os

mesmos  preceitos  da  proposição  principal,  porém  expressos  em  linguagem

ligeiramente diversa, de modo que a ele se aplicam as considerações expendidas

neste parecer.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Lei  nº  2.177/2011,  com  as  Emendas  nºs  1,  2  e  3,  a  seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O Estado promoverá ações de acompanhamento psicossocial às famílias

das  vítimas  de  calamidades  públicas  ocorridas  no  território  do  Estado  de  Minas

Gerais.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – o desenvolvimento das ações de que trata esta lei observará o disposto



711
____________________________________________________________________________

nas Leis nºs 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de 26 de maio de 1993,

observadas as atribuições e competências do Sistema Nacional  de Defesa Civil  –

Sindec.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – Bruno Siqueira.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com os profissionais de educação física pelo transcurso do Dia

do  Profissional  de  Educação  Física  (Requerimento  nº  1.432/2011,  do  Deputado

Rômulo Veneroso);

de congratulações com o Iepha-MG pelos 40 anos de sua fundação (Requerimento

nº 1.436/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Esporte Clube Ribeiro Junqueira, de Leopoldina, pelos

100 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.438/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Clube Literário Recreativo de Borda da Mata pelos 50

anos de sua fundação (Requerimento nº  1.462/2011,  do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de aplauso à atleta Fabiana de Almeida Murer pela conquista da medalha de ouro

no Campeonato Mundial de Atletismo, em Daegu, na Coreia do Sul (Requerimento nº

1.464/2011, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com o Sr. Jaubert Carneiro Jacques, Juiz de Direito Titular da 4ª

Vara  Cível  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  por  sua  promoção  a  Desembargador

(Requerimento nº 1.471/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor)

de congratulações com Carlos Alberto de Azevedo, Marina Amaral e Natália Viana,

bem como com a Editora Manifesto, pelo brilhante trabalho realizado no livro "Jornal

Movimento, Uma Reportagem" (Requerimento nº 1.550/2011, do Deputado Celinho

do Sinttrocel);
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de apoio ao Governador do Estado pela indicação do Sr. Carlos Henrique Perpétuo

Braga, Juiz Titular do Tribunal de Justiça, para ocupar o cargo de Desembargador

nesse Tribunal (Requerimento nº 1.552/2011, da Deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  o  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  pela  sua

classificação  entre  os  melhores  no  Programa  Prefeito  Amigo  das  Crianças

(Requerimento nº 1.553/2011, da Deputada Liza Prado);

de  aplauso  ao  Centro  da  Comunidade  Luso-Brasileira  pelos  99  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 1.555/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  repúdio  (encaminhada  à  Câmara  dos  Deputados)  à  Proposta  de  Emenda  à

Constituição  Federal  nº  18/2011  (Requerimento  nº  1.557/2011,  da  Comissão  de

Participação Popular);

de congratulações com a comunidade de Itajubá pela realização da Semana de

Emancipação Política desse Município (Requerimento nº 1.592/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva).

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Guaracy de  Castro  Nogueira,  ex-Vice-Prefeito

Municipal de Itaúna e ex-Reitor da Universidade de Itaúna, ocorrido em 17/9/2011, em

Itaúna (Requerimento nº 1.599/2011, do Deputado Neider Moreira);

de aplauso aos policiais lotados no 36º BPM, em Vespasiano,  que atuaram em

operação  no  Bairro  Visão,  no  Município  de  Lagoa  Santa  (Requerimento  nº

1.639/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Cel. PM José Dimas da Fonseca, Comandante da 18ª

Região da PMMG, em Poços de Caldas, por sua passagem para a reserva, após 30

anos de excelentes serviços prestados à sociedade (Requerimento nº 1.640/2011, da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao 3º Sgt.  PM José Afonso Alves da Costa, lotado no Regimento de

Cavalaria  Alferes  Tiradentes,  pelos  31  anos  de  serviços  prestados  à  PMMG

(Requerimento nº 1.641/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  congratulações  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Ibituruna  pelo  fato  de  esse

Município ter energia elétrica em 100% das áreas urbana e rural (Requerimento nº

1.651/2011, da Comissão de Minas e Energia);

de  apoio  à  Sra.  Eliana  Calmon,  Ministra  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e
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Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, pelos excepcionais serviços que vem

prestando ao País e à sociedade, no que se refere à fiscalização de irregularidades

na  magistratura  brasileira,  e  pela  coragem  em  enfrentar  o  corporativismo  de

entidades de classe e de magistrados brasileiros (Requerimento nº 1.669/2011, da

Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  o  Deputado  Durval  Ângelo,  membro  da

Comissão  de  Direitos  Humanos.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado João Leite, 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 apresentar a Campanha

de  Entrega  Voluntária  de  Armas  e  Munições  e  a  discutir  e  votar  proposições  a

Comissão.  Registra-se  a  Presença  do  Deputado  Cássio  Soares.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Fabiana  Leite,

Coordenadora de Prevenção à Criminalidade, representando Lafayette de Andrada,

Secretário de Estado de Defesa Social; os Srs. João Geraldo de Almeida, Delegado

Regional de Combate ao Crime Organizado, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional da Polícia Federal; o Cap. PM Cleverson Natal, Assessor

de  Direitos  Humanos,  representando  o  Cel.  PM  Renato  Vieira  de  Souza,

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  os  Srs.  Daniel

Barcelos  Ferreira,  Delegado  de  Polícia  da  Superintendência  da  Polícia  Civil,

representando Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

Luís Felipe Zilli,  Pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança

Pública da Universidade Federal de Minas Gerais – Crisp –, representando Cláudio

Chaves Beato Filho, Coordenador; Almir Laureano, representando Everardo de Aguiar

Lopes, membros da Rede Desarma Brasil; Antônio Rangel, membro do Instituto Viva

Rio  e  Coordenador  Nacional  da  Campanha  de  Entrega  Voluntária  de  Armas  e

Munições; Luis Flávio Sapori, Secretário Executivo do Instituto Minas pela Paz; Sgt.

Heder Martins de Oliveira, Diretor Administrativo da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros Militares  de Minas Gerais,  representando o Subten.  PM Luiz Gonzaga
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Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da instituição; Paulo Vaz

Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. 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 setembro de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/6/2011

Às 10h26min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,

membros  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  a

Deputada Liza Prado e o Deputado Pompílio Canavez, membros da Comissão de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Doutor Viana, Rogério Correia, Carlos Henrique,

Duilio  de  Castro  e  Paulo  Lamac.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio Moreira, 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 debater os impactos ambientais causados pelas atividades

da  atividade  minerária  nas  Serras  da  Gandarela,  da  Moeda,  do  Rola  Moça,  da

Piedade,  do  Curral,  Capão  Xavier  e  outras  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Marília Carvalho de Melo, Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental

Integrada, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Beatriz Vignolo Silva, Presidente da
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ONG Abrace a Serra da Moeda;  e  os Srs.  Danilo  Vieira Júnior,  Subsecretário  de

Gestão e Regularização Ambiental Integrada, também representando o Secretário de

Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Luciano  Luz  Badini

Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação,

representando a Sra. Lilian Maria Ferreira Marotta Moreira, Promotora de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo; o

Frei Gilvander Luís Moreira, representante do Movimento Capão Xavier Vivo; e os

Srs. Gustavo Tostes Gazzinelli, representante do Movimento pelas Serras e Águas de

Minas; e Mario Werneck, advogado convidado pelo Sindicato da Indústria Mineral de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  registra  o

recebimento de ofício do Ibama, entregue pelo Sr. Luciano Luz Badini Martins, que

trata do processo de licenciamento ambiental  do empreendimento Projeto Salinas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Fred Costa.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/9/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa e

Ivair  Nogueira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a

Deputada Liza Prado e o Deputado Duilio de Castro. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa, 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
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informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG 2008/2011 e

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Luiz Soares,

Gerente  Adjunto  do  Projeto  Estruturador  Descomplicar  –  Melhoria  do  Ambiente

Negócios,  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,

representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Gerente Executiva do projeto;

Ana  Luiza  Camargo  Hirle,  Superintendente  Central  de  Recursos  Logísticos  e  de

Patrimônio da Seplag, representando o Sr. André Abreu Reis, Gerente Executivo do

Projeto Estruturador Qualidade e Produtividade do Gasto Setorial, da Seplag; Rodrigo

Diniz  Lara,  Gerente  Executivo  do  Projeto  Estruturador  Governo  Eletrônico,  da

Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão;  Maria  Coeli  Amorim  Prosdocimi

Diniz, Assessora Especial do Subsecretário do Tesouro Estadual, representando o Sr.

Eduardo  Antônio  Codo  Santos,  Gerente  Executivo  do  Projeto  Estruturador

Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal,  da Secretaria de

Estado de Fazenda – SEF –; Celeste Emília Krauss Guimarães, Diretora do Núcleo

de Orçamento da SEF; Stella Maris Faria, Assessora Especial do Subsecretário da

Receita  Estadual;  Pedro  Meneguetti,  Gerente  Executivo  do  Projeto  Estruturador

Eficiência Tributária e Simplificação, da SEF; Helenice Machado Mendes, Assessora-

Chefe de Gestão Estratégica e Inovação da SEF; Marcos Siqueira Moraes, Gerente

Executivo do Projeto Estruturador Parcerias para Provisão de Serviços de Interesse

Público, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; e Kênnya Kreppel

Dias  Duarte,  Gerente  Executiva  do Projeto Estruturador  Cidade Administrativa,  da

Intendência da Cidade Administrativa, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados para que façam suas exposições. Registra-se a presença do

Deputado Neider Moreira. 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, 4 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Fred  Costa  –  Hely  Tarqüínio  –  Ivair  Nogueira  –

Rogério Correia.
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/9/2011

Às 15h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tadeu Martins

Leite  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Tadeu Martins Leite, declara aberta a reunião e,

nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes.  A Presidência informa que a reunião  se destina a discutir  a

importância do esporte como atividade de promoção da saúde e prevenção ao uso de

drogas e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Ângelo  Minardi,  Assessor  do

Secretário Adjunto de Estado de Esportes e Juventude, representando Braulio Braz,

Secretário de Estado de Esportes e Juventude; Paulo Roberto Repsold, Coordenador

de  Saúde  Mental  do  Estado,  representando  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,

Secretário de Estado de Saúde, e Ronaldo Lopes Cançado, Presidente da Sociedade

Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fabiano Tolentino,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – Adelmo Carneiro Leão – Gustavo

Perrella.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 14h45min,  comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e o
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Deputado  Délio  Malheiros,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  a  Deputada  Luzia  Ferreira.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

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

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

reunião se destina a discutir o tabelamento de preços praticados pelos cartórios do

Estado, sobretudo os de registros de imóveis, bem como o prazo para a entrega de

serviços e o tempo de espera para o atendimento, e a deliberar sobre proposições da

Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Anna  Carolina

Resende  de  Azevedo  Maia,  Procuradora  da  República,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”  do  dia  9/9/2011.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Leopoldo  Mameluque,  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria,

Iácones Batista Vargas, Gerente de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro,

representando o Sr. Antônio Marcos Alvim Soares, Corregedor-Geral de Justiça do

Estado de Minas Gerais; Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp, Presidente da Comissão

de Defesa do Consumidor da OAB-MG, representando o Sr. Luís Cláudio da Silva

Chaves,  Presidente  da  instituição;  Guilherme  Fulgêncio  Vieira,  Assessor  Jurídico,

representando a Sra. Darlene Silva Triginelli, Presidente do Sindicato dos Notários e

Registradores de Minas Gerais; Márcio Eduardo Pinheiro, Presidente da Imobiliárias

Associadas  da  Pampulha,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra à Deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença do

Deputado Antônio Júlio.  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, 4 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Duílio de Castro – Carlos Henrique.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011
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Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, 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  das  seguintes  correspondências,  publicadas  no  “Diário

Legislativo”,  na  data  mencionada entre  parentes:  ofício  do  Sr.  Paulo  Marinho,  da

Superintendência  de  Comunicação  Corporativa  do  Itaú  Unibanco  Holding  S.A.

(9/9/2011),  e do Sr.  Ricardo Cappelli,  Presidente da Comissão Técnica da Lei  de

Incentivo  ao  Esporte  do  Ministério  do  Esporte  (16/9/11).  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.189/2011, em turno único, do qual designou como

relator o 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. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.435  e  1.469/2011.  Submetido  a  discussão  e

votação,  é aprovado o Parecer  de Redação Final  do Projeto de Lei  nº  733/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  é  aprovado

requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tenente Lúcio e Rômulo Viegas em

que solicitam seja encaminhado pedido de providências ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que seja criada certificação de

origem de pescado.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

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

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Viegas - Vanderlei Miranda.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011
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Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gustavo Corrêa  e  Ivair  Nogueira,  membros  da  supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número

regimental,  a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  dispensa  a

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

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

debater o impacto ambiental,  nos Municípios  de Sarzedo e Betim, decorrentes do

beneficiamento de lama de aciaria,  subproduto siderúrgico utilizado como matéria-

prima pela TRL - Tratamento de Resíduos Ltda, a apreciar a matéria constante na

pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidente  interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Sheilla Samartini, Superintendente

da  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central  Metropolitana,  e  o  Sr.  Diego

Fugiwara, Diretor de Controle Processual da Supram, representando o Sr. Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; e os Srs. Werther Rezende, Vice-Prefeito, e José Patrocínio de Almeida,

Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Marcelo  Pinheiro  do

Amaral,  Prefeito  Municipal  de  Sarzedo;  Rodrigo  Antônio  Ferrete,  Presidente  da

Câmara Municipal de Sarzedo; Wander Nascentes Pereira, Diretor da Associação de

Moradores  do  Bairro  Riacho  da  Mata;  Djalma  Nere  Júnior,  Diretor  da  Ecosteel

Indústria de Beneficiamento Ltda., representando o Sr. Rodrigo Quintão, Diretor da

dessa empresa; e Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Secretário de Comunicação

do Conselho Estadual de Saúde, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  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 recebe documentos (3) da Supram Central Metropolitana, que contém o

termo de compromisso de ajustamento de conduta que firma a Ecosteel Indústria de

Beneficiamento  Ltda.  perante  a  referida  Superintendência  para  adequação  de

empreendimento  à  legislação  ambiental;  do  Conselho  Estadual  de  Saúde,  que
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contém ofícios enviados a autoridades em que se solicita empenho para resolver os

problemas  causados  pela  referida  empresa;  e  da  Associação  dos  Moradores  do

Bairro  Riacho  da  Mata,  que  contém  parecer  da  Câmara  Municipal  de  Sarzedo,

informações da Ecosteel, boletins de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar, entre

outros. Registra-se a presença dos Deputados Duilio de Castro e Sávio Souza Cruz.

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, 6 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Fred Costa.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, Cássio Soares e Delvito Alves, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Bruno Siqueira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.446,  2.455,

2.456,  2.460,  2.464 e  2.468/2011 (Deputado André  Quintão);  2.450,  2.461,  2.466,

2.471 e 2.473/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  2.445, 2.447,  2.448,  2.454, 2.472,

2.475 e 2.478/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.442, 2.458, 2.467, 2.470, 2.477 e

2.479/2011 (Deputado Dalvito  Alves);  2.444,  2.457,  2.465 e 2.469/2011 (Deputado

Luiz Henrique); 2.451, 2.459, 2.463, 2.474 e 2.482/2011 (Deputada Rosângela Reis);

e 2.443, 2.449 e 2.452/2011 (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.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.321/2011 e,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro em virtude de redistribuição); do Projeto

de  Lei  Complementar  nº  18/2011  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.363/2011  com  as

Emendas  nºs  1  e  2,  2.353/2011  com  a  Emenda  nº  1,  659/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares, os três primeiros em virtude de

redistribuição); 1.269/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 1.639, 2.173/2011 com as

Emendas nºs  1 a 3, e 2.176/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Delvito

Alves). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 1.659/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); do Projeto de Lei

Complementar  nº  9/2011  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  749/2011  (relator:  Deputado

Delvito Alves); 1.155, 9, 121, 671, 673, 1.206, 1.265, 1.898/2011 (relator: Deputado

Sebastião  Costa,  os  seis  últimos  em  virtude  de redistribuição);  829/2011  (relator:

Deputado Luiz  Henrique;  leitor  do  parecer:  Deputado Bruno Siqueira);  1.849/2011

(relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Na  fase  de  discussão  dos  pareceres  dos

relatores,  Deputados  Cássio  Soares  e  Sebastião  Costa,  este  em  virtude  de

redistribuição,  que  concluem,  respectivamente,  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 513/2011

e  do  Projeto  de  Lei  nº  1.966/2011,  o  Presidente  defere  os  pedidos  de  vista  do

Deputado Bruno Siqueira. O Projeto de Lei Complementar nº 19/2011 é retirado da

pauta por determinação do Presidente por não cumprir pressupostos regimentais, e

são retirados de pauta em atendimento a requerimento dos Deputados mencionados

entre  parênteses,  aprovado  pela  Comissão,  os  Projetos  de  Lei  nºs  645,  848  e

1.365/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira);  320,  371  e  372/2011  (Deputado  Cássio

Soares). Os pareceres sobre as seguintes proposições, no 1º turno, deixam de ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos

respectivos  relatores,  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  356  e

1.476/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 429/2011 (relator: Deputado Cássio Soares);

1.339/2011 (Deputado Delvito Alves). Os pareceres sobre as seguintes proposições,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental
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pelos respectivos relatores, mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 409,

679  e  1.859/2011 (Deputado  Bruno  Siqueira);  701/2011 (Deputado Delvito  Alves);

810/2011 (Deputado Sebastião Costa), todos em virtude de redistribuição. Na fase de

discussão dos pareceres dos relatores, Deputado Sebastião Costa, este em virtude

de  redistribuição,  e  Bruno  Siqueira,  que  concluem,  respectivamente,  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 434 e 1.436/2011, o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Delvito

Alves. São convertidos em diligência à Copasa-MG o Projeto de Lei nº 2.305/2011, ao

DER-MG  e  à  Seplag  o  Projeto  de  Lei  nº  2.344/2011  (relator:  Deputado  Cássio

Soares); e ao IMA o Projeto de Lei nº 2.371/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira).

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  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

1.553,  1.699,  2.015,  2.326,  2.340,  2.347,  2.362,  2.329,  2.335,  2.339,  2.350  e

2.363/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  os  cinco  últimos  em  virtude  de

redistribuição); 1.587, 2.333, 2.342, 2.343 e 2.334/2011, este na forma do Substitutivo

nº  1  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  os  quatro  primeiros  em  virtude  de

redistribuição); 2.328/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.332 e 2.346/2011, este

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares). Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.341/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira, 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 2.327, 2.348,

2.358, 2.359 e 2.360/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Luiz Henrique –
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André Quintão.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Cássio Soares,  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 Cássio Soares,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  da  Sra.  Célia  Ribeiro  de

Vasconcelos, Juíza de Direito, e dos Srs. Gustavo Botelho Neto, Chefe de Gabinete

da  Polícia  Civil,  e  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça, publicados no “Diário do Legislativo” do dia 16/9/2011. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.443, 2.303 e 2.315/2011, em turno único (Deputada

Maria Tereza Lara); 941/2011, no 1º turno (Deputado Sargento Rodrigues). 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 1.554, 1.556 e 1.563/2011.

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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Ouro Fino para debater a

questão  da  segurança  pública  no  Município  e  na  região;  do  Deputado  Gilberto

Abramo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

violência contra a mulher; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Cássio

Soares e João Leite (2) em que solicitam seja formulado voto de congratulações com

o Cel. PM José Dimas da Fonseca, Comandante da 18ª Região da Polícia Militar, em

Poços de Caldas, por sua passagem para a reserva após 30 anos de excelentes

serviços prestados à sociedade; seja reiterado pedido de providências ao Chefe da
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Polícia Civil com vistas à designação de um Delegado para o Município de Itaú 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, 4 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Fabiano Tolentino.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 9h6min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

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 obter esclarecimentos

sobre  suposto  abuso  de autoridade  por  parte  de  policial  militar  do  40º  Batalhão,

situado em Ribeirão das Neves, durante a manifestação conhecida como Grito dos

Excluídos, em que houve a detenção do Sr. Sidnei Martins, e comunica o recebimento

da seguinte correspondência:  ofícios da Sra. Christina Galvão Ferreira de Freitas,

Coordenadora-Geral  do  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana,

informando o recebimento das notas taquigráficas da reunião que teve por objetivo

discutir  as  violações  de  direitos  humanos  dos  cidadãos  afetados  pela  Usina  de

Candonga,  e  do  Sr.  José  Carlos  Oliveira  Neto,  líder  da  comunidade  Brejo  dos

Crioulos,  pedindo  o  apoio  da  Comissão  para  resolver  a  situação  da comunidade

quilombola, que vem sofrendo ameaças em virtude da inércia do governo federal na

assinatura  do  decreto  presidencial  que  confirma  o  reconhecimento  do  território

quilombola pelo Incra; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada entre  parênteses:  Adriana Cristina  Accorsi,  Gerente  Nacional  de

Atendimento ao  Cliente  da CEF,  e Josué Costa Valadão,  Secretário  Municipal  de

Governo  de  Belo  Horizonte  (22/9/2011).  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Ten Cel PM Luiz Carlos Godinho, Comandante do

40º  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  o  Maj.  PM  Júlio  César,

Subcomandante do 40º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais;  o 2º-Ten. PM
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Alexandre Fagner, Adjunto da Seção de Planejamento e Operações do 40º Batalhão

da Polícia Militar de Minas Gerais; o Pe. José Geraldo de Souza; e os Srs. Sidnei

Moraes Martins e Jurandir de Souza da Silva, membro da Comissão dos Usuários de

Transportes de Ribeirão das Neves, que são convidados a tomar assento à mesa.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  (substituindo  o

Deputado  Paulo  Lamac,  por  indicação  da  Liderança  do  PT)  e  Hely  Tarqüínio

(substituindo  o  Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS).  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  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.  Registra-se a presença do

Deputado Luiz Carlos  Miranda.  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,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Adelmo Carneiro  Leão (5)  em que solicitam  seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre quais são

os procedimentos para manutenção da ordem e segurança no canteiro de obras do

complexo  penitenciário  que  está  sendo  construído  no  Município  de  Ribeirão  das

Neves, sob o regime jurídico de parceria público privada, e a quem compete essas

atividade;

sejam encaminhadas ao CAO-DH, ao Conedh-MG, à Comissão de Direitos Humanos

da OAB-MG, ao Ouvidor de Polícia do Estado, ao Secretário de Estado de Defesa

Social,  ao  Sindicato  dos  Advogados  de  Minas  Gerais  e  à  Secretaria  de  Direitos

Humanos da Presidência da República as notas taquigráficas desta reunião; sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas

desta  reunião,  os  documentos  anexos  e  pedido  de  providências  para  averiguar

denúncias sobre desvio de função e abuso de autoridade de Agentes Penitenciários

em  Ribeirão  das  Neves;  seja  encaminhado  ao  Corregedor  da  PMMG  pedido  de

providências para averiguar possíveis violações de direitos humanos perpetradas por

policiais, sob as ordens do Subten. PM Gilberto Soares de Oliveira, do 40º Batalhão
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da PMMG, contra participantes do Grito dos Excluídos, em Ribeirão das Neves, em

7/9/2011, ocasião em que a PMMG teria efetuado a prisão ilegal do Sr. Sidnei Moraes

Martins e ofendido o direito constitucional de reunião dos manifestantes; Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja encaminhado à Polícia Civil em Ribeirão das Neves

pedido de providências para que devolva a seus proprietários as faixas, os cartazes e

outros pertences apreendidos pela PMMG durante a referida manifestação; Durval

Ângelo (5) em que solicita seja encaminhado ao Presidente e a todos os Vereadores

da Câmara Municipal de São Paulo manifestação de repúdio à atitude do Vereador

Quito Formiga, em face de sua proposta de homenagear Davi dos Santos Araújo,

conhecido como Capitão Lisboa, pública e comprovadamente responsável direto por

crimes  de  assassinato  e  tortura  de  presos  políticos  durante  o  regime  militar,

solicitando ainda seja dada ciência dessa manifestação de repudio à Ministra-Chefe

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  ao  Ministro  da

Justiça, à Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, à ONG Tortura

Nunca Mais e ao Instituto Helena Greco; seja encaminhada manifestação de apoio à

Sra.  Eliana  Calmon,  Ministra  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  Corregedora  do

Conselho Nacional de Justiça, pelos excepcionais serviços vem prestando ao País e

à  sociedade  na  fiscalização  de  irregularidades  na  magistratura  brasileira  e  pela

coragem em enfrentar  o corporativismo de entidades de classe e de  magistrados

brasileiros; sejam encaminhados ao Comandante do 40º Batalhão da PMMG as notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que apure os fatos nela

denunciados;

sejam encaminhados à Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, da CNBB, as

notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  registre  o

episódio  narrado  nas  notas  e  denunciado  na  reunião;

sejam encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências  para que apure os

fatos  denunciados na reunião;  sejam encaminhados  ao Corregedor  da  PMMG as

notas taquigráficas desta reunião  e pedido  de providências  para apurar  denúncia,

apresentada na reunião, de que o Ten. PM Negrão teria prevaricado durante o Grito

dos Excluídos ao fazer uso do poder de polícia de trânsito com a intenção de coibir a
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manifestação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Arlen Santiago.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

João Leite e Paulo  Lamac,  membros da supracitada Comissão.  Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  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 da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Sheila

Samartini  Gonçalves,  Superintendente  da  Regional  de  Regularização  Ambiental

Central  Metropolitana,  informando  que  as  notas  taquigráficas  da  reunião  desta

Comissão ocorrida em 30/9/2011, no Município de Patrocínio, foram encaminhadas à

Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba; dos Srs. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG,

encaminhando informações sobre a atuação da empresa no Município de Paracatu; e

Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG, publicada

no “Diário do Legislativo” em 22/9/2011. 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 1.549 e 1.560/2011. 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 Almir Paraca em que solicita seja encaminhado à Câmara dos Deputados

pedido  de  providências  para  que  a  Região  Noroeste  do  Estado  tenha  acesso  a
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financiamentos  para  microempresas,  com  recursos  do  Fundo  Constitucional  do

Centro Oeste; seja encaminhado à Copasa-MG, à Ruralminas e à Codevasf pedido

de  providências  para  a  implantação  de  infraestrutura  de  acesso  à  água  na

Comunidade Rural de Vista Nova, no Município de Urucuia; seja encaminhado ao Iter

pedido de providências para que seja assegurado o prosseguimento dos processos

de regularização fundiária das pequenas propriedades rurais do Noroeste de Minas;

seja encaminhado ao IEF pedido de providências para que o Programa Água Viva,

implementado na Bacia do Rio Paracatu, seja estendido à Bacia do Rio Urucuia; seja

encaminhado ao Incra-MG pedido de providências para que implante infraestrutura de

acesso a água e a complementação de habitação no Projeto de Assentamento Matão,

e para que haja agilidade na obtenção da autorização ambiental de funcionamento

para  o  referido  assentamento;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para que priorize, no Programa

Caminhos de Minas, o asfaltamento de estradas de ligação entre os Municípios do

Noroeste de Minas, especialmente entre os do Vale do Urucuia; seja encaminhado ao

Secretário de Estado da Fazenda pedido de providências para que inicie diálogo com

a Assembleia Legislativa com a finalidade de estabelecer um sistema tributário mais

adequado  para  as  cooperativas  e  associações  de  produtores  artesanais  e  da

agricultura  familiar,  tendo  como  subsídio  a  proposta  da  Cooperativa  Familiar

Sustentável com Base na Economia Solidária; seja realizada reunião de audiência

pública, conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

para debater a criação de um sistema tributário mais adequado para as cooperativas

e associações de produtores artesanais e da agricultura familiar, tendo como subsídio

a proposta da Cooperativa Familiar  Sustentável com Base na Economia Solidária;

Pompílio Canavez em que solicita seja encaminhado ao Sistema Estadual de Meio

Ambiente - Sisema - e à Secretaria de Estado de Governo pedido de informações

sobre  quais  Municípios  dispõem  de  órgãos  exclusivos  para  gestão  ambiental,

relacionando  também  aqueles  que  contam  com  Conselhos  Municipais  de

Desenvolvimento Ambiental em funcionamento; Liza Prado e Pompílio Canavez em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Betim  pedido  de

informações  sobre  o  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento
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Ambiental na cidade, em especial esclarecimentos sobre suposta falta de apoio ao

Conselho, tendo em vista relatos apresentados a esta Comissão; seja encaminhado à

Emater pedido de providências para que que seja oferecido curso de capacitação aos

integrantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Ambiental dos Municípios

de Iraí de Minas, Araguari e Uberlândia, tendo em vista a importância da capacitação

de  conselheiros,  sobretudo  para  a  gestão  de  políticas  públicas,  o  que  pode

potencializar a atuação dos Conselhos; Liza Prado em que solicita seja encaminhado

à  Gasmig  pedido  de  providências  para  a  construção  de  ramal  de  gás  natural

destinado  ao  atendimento  do  parque  industrial  cerâmico  de  Monte  Carmelo;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

providências  para  envio  a  esta  Comissão  do  cronograma  físico  das  obras  de

construção do gasoduto entre os Municípios de São Carlos, Uberaba e Uberlândia;

Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com

a finalidade de debater a situação dos Municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo

no  que  concerne  à  demarcação  dos  seus  respectivos  limites  territoriais;  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

ações  necessárias  à  prevenção  de  enchentes  no  período  de  chuvas  e  estragos

decorrentes. 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, 5 de outubro de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Liza Prado – João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Almir Paraca (substituindo o Deputado Elismar Prado, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques Abreu, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Logo  após,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça (16/9/2011);  Josué Costa

Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte (22/9/2011),  e Avilmar da Silva

Hemetério, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu (22/9/2011); e do Deputado

Sargento Rodrigues (24/9/2011).  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, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 886/2011 no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Marques Abreu, em virtude de redistribuição); e o parecer pela aprovação

do Projeto de Lei nº 1.124/2011 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado Almir Paraca, 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  Projetos  de  Lei  nºs  1.710,  2.062,  2.136 e

2.149/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 1.459/2011. 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  Bosco,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo

Lamac  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia para debater em audiência pública as condições de

acessibilidade para alunos com deficiência nas escolas públicas das redes estadual e

municipais,  bem  como  os  recursos  humanos  e  materiais  necessários  para  a

educação especial; e Doutor Wilson Batista (2) em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  debater  a  criação  do  Fórum  Metropolitano  de

Acessibilidade; e seja encaminhado ao IBGE pedido de providências para a inclusão,
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no formulário básico utilizado pelo Censo, de pergunta sobre a existência e o número

de pessoas com deficiência nas residências; e da Deputada Rosângela Reis em que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social para debater em audiência pública o acolhimento institucional de

pessoas com deficiência no 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, 5 de outubro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues - Elismar Prado – Marques

Abreu.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Resultado e Transparência),

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

Deputado Doutor  Viana,  declara  aberta  a reunião  e  dispensa a  leitura  da  ata  da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

22/9/2011: ofícios da Sra. Lilian dos Santos Rahal, Secretária Adjunta da Secretaria

Nacional  de  Segurança  Alimentar,  e  do  FNDE  (719);  e  cartões  da  Sra.  Adriene

Andrade e do Sr. Antônio Carlos Andrada, respectivamente, Corregedora e Presidente

do Tribunal de Contas; e do Sr. Tadeu Barreto Guimarães, Coordenador Executivo do

Programa  Estado  para  Resultados.  A seguir,  faz  a  leitura  de  comunicações  dos

Deputados João Vítor Xavier em que notifica sua ausência nesta reunião por motivo

de viagem; e Doutor Viana em que notifica sua ausência do País no período de 29/9 a

5/10/2011. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno,
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para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 614/2011

(Deputado  Antônio  Júlio),  1.158/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella),  2.252/2011

(Deputado  Romel  Anízio),  2.266/2011  (Deputado  Doutor  Viana)  e  2.291/2011

(Deputado  João  Vítor  Xavier).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 664/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável (relator: Deputado Romel Anízio), 447/2011 com as Emendas nºs 1 e 2,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  3  a  5,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  e  do  Contribuinte  (relator:  Deputado Antônio  Júlio),  847/2011 (relator:

Deputado Gustavo Perrella), 1.063/2011 (relator: Deputado Doutor Viana, em virtude

de redistribuição), 2.252/2011 (relator: Deputado Romel Anízio) e 2.266/2011 com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e os pareceres pela rejeição dos Projetos

de  Lei  nºs  251/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella)  e  253/2011  (relator:

Deputado  Romel  Anízio  ).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  em  que  o  relator,

Deputado Doutor  Viana,  conclui  pela rejeição do Projeto  de Lei  nº  88/2011 no 1º

turno, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Gustavo Perrella. O Projeto

de Lei nº 2.291/2011 é retirado da pauta, por determinação do Presidente, por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  seja

realizada reunião para que representante do Poder Executivo demonstre, nos termos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas

para  o  Estado  nos  primeiros  quadrimestres  de  2011.  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, 5 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.



736
____________________________________________________________________________

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Tadeu Martins Leite e Celinho do Sinttrocel, 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

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições da Comissão. Prosseguindo, comunica o recebimento de ofício do Sr.

João Costa,  Gerente de Metal  da Novelis  do Brasil  Ltda.,  publicado no “Diário  do

Legislativo”  em  22/9/2011.  A  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

432,  2.239,  2.256,  2.295/2011,  em  turno  único  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda),

1.032/2011, no 1º turno, 2.233, 2.242, 2.296/2011, em turno único (Deputado Tadeu

Martins Leite), 208, 2.236, 2.272/2011, em turno único (Deputado Pompílio Canavez),

2.228 e 2.267/2011, em turno único (Deputado Juninho Araújo). 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 1.846/2011, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  virtude  de  redistribuição),  e

1.982/2011 (relator: Deputado Tadeu Martins Leite). 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 911, 1.775, 2.103, 2.107,

2.119, 2.130 com a Emenda nº 1, 2.141, 2.146, 2.147, 2.166, 2.170, 2.194, 2.205,

2.209  e  2.213/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.553  e

1.557/2011. Registra-se a presença do Deputado Luiz Carlos Miranda. Passa-se à 3ª
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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  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

enviado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido  de  providências  para a

inclusão e priorização, na ordem do dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 2.298/2000,

que altera a Lei nº 7.498, de 1986, fixa a jornada de trabalho em 6 horas diárias e 30

horas semanais para os profissionais da enfermagem; da Deputada Rosângela Reis e

dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Tadeu Martins Leite (2) em que solicitam

sejam  encaminhadas  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  ao  Ministério  da

Educação e Cultura e à Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego cópia das notas

taquigráficas  da  19ª  reunião  ordinária  desta  Comissão,  e  requerem,  ainda,  seja

encaminhado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego solicitando ampliação das

vagas  destinadas  à  qualificação  profissional  para  os  segurados  do  seguro-

desemprego;  dos  membros  desta  Comissão  solicitando  a  realização  de  debate

público tendo como objetivo a realização, em parceria com a Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  do  evento  de  encerramento  da  1ª  Conferência  Estadual  de

Emprego  e  Trabalho  Decente.  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 outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/9/2011

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.  A seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
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dos Srs. José Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Córrego do Bom Jesus; Airton

Acácio  Mendonça,  Presidente  da Câmara Municipal  de Perdizes;  Luciano Moreira

Franco, Prefeito Municipal de São João da Mata; Adalto Luís Leal, Prefeito Municipal

de Espírito Santo do Dourado; Fabiano Magella Lucas de Carvalho, Prefeito Municipal

de São Gonçalo do Abaeté; João Pereira dos Santos, Prefeito Municipal de Itaobim;

Carlos Eduardo Escobar Gontijo, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Lagoa

da Prata; José Rubens Tavares, Presidente da Câmara Municipal  de Ponte Nova;

Virmondes Machado, Prefeito Municipal de Guimarânia; Rossano de Oliveira, Prefeito

Municipal  de Coqueiral;  José Geraldo de Souza,  Prefeito  Municipal  de Carvalhos;

Brenio  Coli  Rodrigues,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Leopoldina;  e  Gabriel

Simões  Gobbi,  Secretário  Municipal  de  Patrimônio  e  Desenvolvimento  Urbano de

Ouro Preto,  publicados no “Diário  do Legislativo” de 9/9/2011;  do Sr.  José Aluízio

Viana, Subsecretário de Cultura e Turismo de Matozinhos; das Sras. Shirley Ferreira

Lemos  Passos,  Secretária  de  Educação,  Esporte  e  Cultura  de  Ilicínea;  Waneska

Lisboa,  Secretária  de  Cultura  de  Guanhães;  Elaine  Santos  Costa,  Secretária  de

Cultura de Nova Serrana; dos Srs. Luiz Gonzaga de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal  de  Barbacena;  Marcelo  Marques,  Prefeito  Municipal  de  Aimorés;  José

Carlos Gomes Dutra, Prefeito Municipal de Igarapé; Jovani Duarte Menezes, Prefeito

Municipal  de  Braúnas;  João  Batista  Beraldo,  Prefeito  Municipal  de  Silvianópolis;

Arthur Maia Amaral,  Prefeito Municipal de Luminárias; Alexsander da Silva Rocha,

Prefeito Municipal de Morada Nova de Minas; das Sras. Maria José Haueisen Freire,

Prefeita Municipal de Teófilo Otôni; Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal

de  Lavras;  Sérgio  Cardoso Ayres,  Gerente  de  Patrimônio  e  Cultura  da  Fundação

Municipal  de  Cultura  de  Barbacena;  e  do  Conselho  Deliberativo  de  Patrimônio

Histórico e Artístico de Itajubá, publicados no “Diário do Legislativo” de 16/9/2011; dos

Srs.  Fernando  Rolla,  Prefeito  Municipal  de  São  Domingos  do  Prata;  Ricardo  de

Castro  Machado,  Prefeito  Municipal  de  Presidente  Juscelino;  Vilson  Antônio  dos

Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; das Sras. Renata Adriana

Rosa,  Secretária  de  Turismo e  Cultura  de  Lagoa  Santa,  e  Helena da  Conceição

Alberto Barbosa, Diretora do Departamento Municipal de Educação; e do Sr. Mateus

da Costa Ferreira, Prefeito Municipal de Bela Vista de Minas, publicados no “Diário do
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Legislativo” de 17/9/2011, todos prestando informações relativas ao Requerimento nº

408/2011; e da Sra. Maristela Rangel, Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.259/2011, publicado no “Diário

do  Legislativo”  de  9/9/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos de Lei nºs 2.006 e 2.283/2011 (Deputada Luzia Ferreira); 1.765, 2.044, 2.084

e 2.199/2011; e, no 1º turno, 832/2011 (Deputado Elismar Prado). Passa-se à 1ª Fase

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  186  e  257/2011,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rômulo Veneroso, 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

Projetos de Lei nºs 2.044 e 2.199/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

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

1.436,  1.550  e  1.555/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe os seguintes  requerimentos:  do Deputado Rogério  Correia em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  o

procedimento a ser adotado a fim de garantir a geração de trabalho e renda para os

expositores  da  Feira  de  Artesanato  do  Mineirinho,  bem  como a  possibilidade  de

transferi-la  provisoriamente  para  outro  local  durante  as  obras  de  reforma;  da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública,  conjunta  com  esta  Comissão,  para  debater  o  fomento  e  a

divulgação  da  produção  cultural  local  e  regional  por  meio  da  radiodifusão;  do

Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº 832/2011, que institui o registro do

Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais; e do Deputado Elismar Prado em que



740
____________________________________________________________________________

solicita seja realizada visita aos equipamentos que integram os Circuitos Culturais de

Minas Gerais, com a finalidade de conhecer o projeto estruturador relativo a esses

circuitos. 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, 5 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira – Carlos Mosconi.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/9/2011

Às  9h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Hely  Tarqüínio,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Rosângela

Reis. O Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, nos termos

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

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a implementação de um hemocentro no Município de Ipatinga e interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Júnia Guimarães Mourão Cioffi,

Presidente da Fundação Hemominas; Neide Horta Menezes Guimarães, Gerente de

Supervisão  e  Acompanhamento  da  Fundação  Hemominas;  Eloiza  Dalla  Vecchia,

Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale

do  Aço,  representando  o  Sr.  Denilson  Andrade  de  Assis,  Prefeito  Municipal  de

Joanésia e Presidente do referido consórcio; e Ilrisnett de Souza Resende, Técnica

de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal  de Ipatinga;  e  os  Srs.  Robson

Gomes da Silva,  Prefeito  Municipal  de Ipatinga;  José Euler,  Prefeito  Municipal  de

Mesquita e Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Aço; Luís Márcio

Araújo Ramos, Diretor Executivo da Fundação São Francisco Xavier – FSFX –; José

Carlos de Carvalho Gallinari, Superintendente do Hospital Márcio Cunha da FSFX;

Geraldo  dos  Reis  Neves,  Prefeito  Municipal  de  Ipaba;  José  Anchieta  Poggiali,

Superintendente Regional de Saúde de Coronel Fabriciano; Danilo Ruback Cascardo,

Gerente  de  Urbanismo e  Controle  Patrimonial  da  Usiminas;  e  Weber  Americano,

Prefeito  Municipal  de  Dionísio,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis, autora do requerimento
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que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

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

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio – Doutor Wilson Batista.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Luiz  Henrique,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Sebastião Costa,

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

Bruno Siqueira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  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 Deputado

André Quintão em que justifica sua ausência na reunião de 27/9/2011. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.485, 2.491 a 2.493, 2.496, 2.504 e 2.511/2011

(Deputado André Quintão); 2.043, 2.490, 2.498, 2.502, 2.512 e 2.519/2011 (Deputado

Bruno Siqueira); 1.618, 2.489, 2.494, 2.500, 2.505 e 2.514 a 2.516/2011 (Deputado

Cássio Soares);  2.484, 2.487, 2.499, 2.503, 2.509 e 2.517/2011 (Deputado Delvito

Alves);  2.486,  2.495,  2.506 e 2.518/2011 (Deputado Luiz Henrique);  2.483,  2.507,

2.508, 2.510 e 2.513/2011 (Deputada Rosângela Reis).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado

Bruno Siqueira em que solicita seja alterada a ordem do dia de modo que o Projeto

de Resolução nº 513/2011 seja apreciado em último lugar nesta fase. Após discussão
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e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 10/2011 (relator: Deputado

Sebastião  Costa;  voto  contrário:  Deputado  André  Quintão)  e  1.436/2011  (relator:

Deputado Bruno Siqueira;  votos contrários: Deputada Rosângela Reis e Deputado

André Quintão). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011 (relator:

Deputado  André  Quintão).  O  Projeto  de  Lei  nº  434/2011  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão.

Na  fase  de  discussão  do  parecer  em  que  o  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,

conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº

1.966/2011, é aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita o

adiamento da discussão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 356 e 409/2011

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental  formulada  pelo  relator,  Deputado  Bruno  Siqueira.  O  parecer  sobre  o

Projeto de Lei nº 429/2011 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental  formulada  pelo  Deputado  Sebastião  Costa,  relator  em  virtude  de

redistribuição. Registra-se a presença do Deputado Cássio Soares. Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  679/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  937/2011  e  1.859/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado Bruno Siqueira), 701/2011 e 1.339/2011 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:

Deputado Delvito  Alves;  leitor:  Deputado Cássio Soares),  1.060/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis),  1.501/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição) e

2.395/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Cássio Soares).  Os pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 810 e 1.286/2011 deixam de ser apreciados em virtude

de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  formulada  pelos  respectivos

relatores, Deputado Sebastião Costa e Deputada Rosângela Reis. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 848/211 (relator: Deputado

Bruno Siqueira), 1.187/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis), 1.382 e 1.949/2011
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(relator: Cássio Soares). O Projeto de Lei nº 1.666/2011 é convertido em diligência ao

Conselho de Supervisão da Administração e Alienação de Ativos; o Projeto de Lei nº

2.389/2011,  ao  DER-MG e  à  Prefeitura  Municipal  de  Mantena  (relator:  Deputado

Bruno Siqueira); o Projeto de Lei nº 1.865/2011, à Secretaria de Educação (relator:

Deputado  Luiz  Henrique);  o  Projeto  de  Lei  nº  2.122/2011,  à  Secretaria  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Fundação Estadual do Meio Ambiente;

e o Projeto de Lei nº 2.382/2011, ao DER-MG (relator: Deputado Sebastião Costa, em

virtude  de  redistribuição  no  caso  do  segundo  projeto).  Na  fase  de  discussão  do

parecer em que o Deputado Sebastião Costa, relator em virtude de redistribuição,

conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº

2.152/2011, o Presidente defere pedido de vista do Deputado André Quintão. Na fase

de  discussão  do  parecer  sobre  o  Projeto  de  Resolução  nº  513/2011,  o  relator,

Deputado Cássio Soares, retira o parecer lido anteriormente e apresenta outro em

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1. Após discussão e votação, é aprovado o parecer. 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  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 915/2011 com a

Emenda nº  1  (relator:  Deputado Sebastião  Costa,  em virtude de redistribuição)  e

1.533/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Retira-se  da  reunião  o  Deputado

Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

1.685/2011 com a Emenda nº 1, 1.749/2011, 1.783/2011 na forma do Substitutivo nº

1, 2.064, 2.375 e 2.380/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis),  1.751, 2.372 e

2.398/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique), 1.978/2011, 2.113/2011 com a Emenda

nº  1,  2.319,  2.374,  2.383 e  2.384/2011  (relator:  Deputado André  Quintão),  2.385,

2.393 e 2.394/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 1.832/2011 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do

prazo  regimental  formulada  pelo  relator,  Deputado  Luiz  Henrique.  Na  fase  de

discussão do parecer  em que a  relatora,  Deputada Rosângela  Reis,  conclui  pela
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antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.956/2011, o

Presidente defere pedido de vista do Deputado Cássio Soares. 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 os Projetos de Lei nºs 2.368, 2.373, 2.387,

2.392, 2.397 e 2.399/2011 baixados em diligência ao autor, e os Projetos de Lei nºs

2.386 e 2.466/2011, à Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais. 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, 6 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira – André Quintão – Rosângela Reis –

Rômulo Viegas.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/10/2011

Às 13h5min, comparecem na sede da Reserva Indígena Xacriabá os Deputados

Durval Ângelo e Arlen Santiago (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir os ataques e ameaças de morte sofridos

pelos Xacriabás, que se intensificaram devido à reivindicação da demarcação de suas

terras no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Sra. Edelvira Tureta, Coordenadora Regional Minas Gerais e Espírito Santo,

representando o Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira, Presidente da Funai; e os Srs.

José Nunes de Oliveira, Prefeito Municipal de São João das Missões; Alan Versiane

de  Paula,  Procurador  da  República  em  Montes  Claros;  Thiago  Garcia  Amorim,

Delegado  da  Polícia  Federal,  representando  o  Sr.  Fernando  Durán  Poch,

Superintendente  Regional  da  Polícia  Federal;  Raimundo  Nonato  Gonçalves,

Delegado Regional de Polícia Civil em Januária, representando o Sr. Jairo Lellis Filho,
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Chefe da Polícia Civil; Luiz Fernando Oliveira Lançoni, Delegado da Polícia Civil em

Itacarambi  e  Manga;  José Antônio  de  Oliveira,  Diretor  Regional  da  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social em Montes Claros, representando a Sra. Carmen

Rocha, Subsecretária de Estado de Direitos Humanos; Nilton Santos Seixas, membro

da Coordenação do Conselho Indígena Missionário; Santo Caetano Barbosa, Cacique

Xacriabá; Alvino Alves de Barros, Vice-Cacique Xacriabá; Marcelo Pereira de Souza,

Secretário-Geral da Prefeitura de São João das Missões; João Abdalla, do Programa

de  Proteção  aos  Defensores  de  Direitos  Humanos,  da  Secretaria  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República;  João Pinheiro  dos Santos,  Presidente  da

Câmara Municipal  de  São João das Missões;  Cap.  PM Evilázio  Rodrigues Abreu,

Comandante da Companhia da Polícia Militar em Manga, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Arlen Santiago, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

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

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Rogério Correia – Délio Malheiros.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João Leite  e  Fabiano  Tolentino  (substituindo o  Deputado  Cássio

Soares, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), 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 Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado

Sargento  Rodrigues.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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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 1.587 e 1.774/2011, este com a Emenda

nº 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.943 e 1.954/2011. 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 manifestação de

aplauso ao 3º-Sgt PM José Afonso Alves da Costa, lotado no Regimento de Cavalaria

Alferes Tiradentes, pelos 31 anos de serviços prestados à Polícia Militar. 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 outubro de 2011.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança

do BPS) e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da

Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação  de  requerimento  de  sua autoria,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  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 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

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

Presidência deixa de apreciar o Requerimento nº 1.601/2011 por motivo de perda do

objeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do

Projeto  de  Lei  nº  1.933/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (9) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Comandante-

Geral  da  PMMG  pelo  cumprimento  de  pedidos  de  providências  relacionados  a

violações  de  direitos  humanos  de  policiais,  especialmente  a  negativa  ao  direito

constitucional de petição; seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

pedido de providências para que se garanta à comunidade quilombola dos Luízes a

propriedade do terreno onde residem, na Av. Silva Lobo; seja realizada reunião de

audiência  pública  para discutir  o  tema “Saúde mental:  a  consolidação da reforma

psiquiátrica  como garantia  dos  direitos  humanos”;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas  da  55ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  à  Superintendência  da

Polícia  Federal  no  Estado,  à  Presidência da Funai,  à  Coordenadoria  Regional  da

Funai,  às  Coordenadorias  dos  Centros  de Apoio  Operacional  das Promotorias  de

Justiça  de  Conflitos  Agrários  e  de  Direitos  Humanos,  à  Subsecretaria  de  Direitos

Humanos, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal -

Subseção  de  Montes  Claros,  à  Procuradoria  da  República  em  Montes  Claros,  à

Chefia da Polícia Civil, ao Comando-Geral da PMMG, à Advocacia-Geral da União e à

Ouvidoria Agrária Nacional; seja formulada manifestação de aplauso ao Ministério da

Casa  Civil,  à  Presidente  da  República  e  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da

República  pela  assinatura  do  decreto  presidencial  que  reconheceu  o  território

quilombola Brejo dos Crioulos,  nos Municípios de Varzelândia,  Verdelândia e  São

João da Ponte; seja realizada visita, com a participação da Comissão da Verdade da

OAB-MG,  ao  Ministério  Público  Federal  para  entregar  dossiê  sobre  atentados

terroristas cometidos por grupos de extrema direita no Estado, de 1965 a 1995; seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  direito  da  comunidade

quilombola dos Luízes à propriedade do terreno onde residem, na Av. Silva Lobo, em

Belo Horizonte; seja encaminhado à Superintendência Regional do Incra pedido de

providências para a agilização do laudo antropológico da comunidade quilombola dos

Luízes, a fim de garantir-lhe os direitos de população tradicional quilombola; e seja

realizada reunião de audiência pública para  discutir  a  implantação do Cartão dos

Idosos em Contagem, o qual lhes permitirá o acesso pela porta traseira nos ônibus do

transporte público municipal; e Arlen Santiago (4) em que solicita seja encaminhado à
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Presidência da Ruralminas pedido de providências para que seja dada prioridade à

Reserva Indígena Xacriabá, em São João das Missões, no programa de barragens do

governo  do  Estado;  seja  encaminhado  à  Presidência  da  Funasa  pedido  de

providências  para  a  regularização  do  pagamento  dos  médicos  e  profissionais  de

saúde que atendiam na Reserva Indígena Xacriabá; seja encaminhado ao Ministério

da Integração Nacional pedido de providências com vistas à doação de cisternas e

dessalinizadores para a comunidade indígena xacriabá e à construção de barragens

de médio porte em sua reserva; e seja encaminhado às Secretarias de Transportes e

Obras  Públicas  e  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  a  empresa

responsável pela construção da escola da Aldeia da Prata, da comunidade indígena

xacriabá,  em  São  João  das  Missões,  realize  os  necessários  reparos  nesse

estabelecimento.  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, 6 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  Romel  Anízio  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.

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 matéria constante na pauta e comunica o recebimento

da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/10/2011:

ofícios  dos  Srs.  Romulo  Martins  de  Freitas,  Superintendente  Regional  Centro  de

Minas da CEF; Eduardo Antônio Codo Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual da

Secretaria de Fazenda; e Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do

Fundo  Nacional  de  Assistência  Social.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a
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seguir: Projetos de Lei nºs 170, 843 e 1.364/2011 (Deputado João Vítor Xavier); 198 e

644/2011  (Deputado  Romel  Anízio);  293,  978  e  2.353/2011  (Deputado  Gustavo

Perrella);  329  e  654/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);  723  e  1.074/2011  (Deputado

Ulysses Gomes); 1.178 e 1.319/2011 (Doutor Viana) e 1.280 e 2.292/2011 (Deputado

Zé Maia),  no 1º turno.  O Projeto de Lei  nº  88/2011, no 1º turno, tem a discussão

adiada,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado Sargento  Rodrigues  aprovado

pela Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 293/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Romel Anízio, em

virtude de redistribuição); 329/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Segurança Pública, com rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.291/2011 (relator: Deputado Romel Anízio,

em virtude de redistribuição) e 2.354/2011 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em

virtude de redistribuição)  com as  Emendas  nº  1,  da  Comissão de Constituição  e

Justiça; e 2.992/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Zé Maia).  Os Projetos de Lei nºs 644 e 1.280/2011 são

convertidos em diligência, o primeiro ao Corpo de Bombeiros Militar e o segundo à

Copasa-MG e à Copanor. 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 hoje, às 20 horas, e de amanhã,

às 10 horas, para apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei nºs 765, 2.125 e

2.252/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Ivair Nogueira - Ana Maria Resende - Duarte Bechir –

João Leite.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os
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Deputados  Elismar  Prado e  Carlos  Mosconi,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 274/2011, com a Emenda nº 1, que apresenta (relator:

Deputado  Elismar  Prado).  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 1.765 e 2.283/2011,  que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 431, 1.922,

1.945, 1.963, 1.990, 2.003 e 2.072/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.  São

recebidos pela Presidência requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2) em que

solicita sejam realizadas reunião de audiência pública, no Distrito de Angustura, em

Além Paraíba, com a finalidade de debater a situação do patrimônio histórico local e

visitar  os  casarões  do  século  XIX,  localizados  nesse  Município,  para  avaliar  as

condições físicas dos referidos imóveis. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater o procedimento a

ser adotado para garantir geração de trabalho e renda para os expositores da Feira

de  Artesanato  do  Mineirinho,  bem  como  a  possibilidade  de  transferi-la

provisoriamente  para  outro  local  durante  as  obras  de  reforma;  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública com esta Comissão,  para debater  o fomento e a  divulgação da produção

cultural local e regional por meio da radiodifusão; do Deputado Carlin Moura em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater  o

Projeto de Lei nº 832/2011, que institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais; do Deputado Elismar Prado em que solicita seja realizada visita aos

equipamentos que integram os Circuitos Culturais de Minas Gerais, com a finalidade

de conhecer o projeto estruturador relativo a esses circuitos; e da Deputada Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade

de debater o Plano Nacional de Cultura. A seguir, o Deputado Carlos Mosconi faz uso

da  palavra  para  informar  a  esta  Comissão  sobre  requerimento  de  sua  autoria,

apresentado em Plenário, no qual solicita seja realizado ciclo de debates para tratar

da  legislação  e  da  ação  cultural  que  versa  sobre  a  produção,  comercialização,

propagação  e  consumo  do  queijo  artesanal  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, 10 de outubro de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/10/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Rômulo  Viegas,

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

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Renata

Vilhena, Secretária  de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no “Diário do

Legislativo”  de  1º/10/2011.  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.  Anunciada  a  votação  do  parecer  do  relator,  Deputado
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Sebastião Costa, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.966/2011, é aprovado requerimento do Deputado

André  Quintão  em  que  solicita  o  adiamento  da  votação  desse  parecer.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 2.152, com voto contrário do Deputado André Quintão, 1.129/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa, no caso do segundo projeto em virtude de redistribuição);

e 1.286/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 632/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 1.946/2011 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira); 2.243/2011 (relator: Deputado

Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição); e 2.263/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado André Quintão). Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011 com as

Emendas  nºs  1  e  2,  o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  Deputado  André

Quintão. São convertidos em diligência ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança

e do Adolescente o Projeto de Lei nº 2.063/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); e

à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 2.164/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). São distribuídos em avulso, a pedido

dos  relatores  mencionados  entre  parênteses,  os  pareceres  que  concluem  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

2.390,  2.449/2011  (Deputado  Sebastião  Costa);  2.448/2011  (Deputado  Rômulo

Viegas,  em  virtude  de  redistribuição);  2.450/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira);  e

2.451/2011  (Deputada  Rosângela  Reis).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – André Quintão –
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Luiz Henrique – Rômulo Viegas.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/10/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira e

Fred Costa (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do

BTR), membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados

Durval  Ângelo,  Rogério  Correia  e  Paulo  Lamac.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Célio Moreira, 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  realizar  um  balanço  do  andamento  das  obras  de

despoluição  da  Lagoa  da  Pampulha  no  2º  semestre  deste  ano  e  discutir  os

financiamentos e os processos de licitação em curso e a discutir e votar proposições

da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo

e Habitação; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Governo da Caixa

Econômica Federal; Valter Vilela Cunha, Gestor da Meta 2014 da Copasa; Leonardo

Borges, Secretário Municipal de Obras, representando o Sr. Jander Muniz Filaretti,

Secretário Municipal de Meio Ambiente de Contagem; Ricardo de Miranda Aroeira,

Coordenador  Executivo  do  Programa  de  Recuperação  Ambiental  da  Sudecap;  e

Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede a  palavra  aos  Deputados  Rogério

Correia e Fred Costa, 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. Registra-se a presença da Deputada Luzia Ferreira e

do Deputado Paulo Guedes. 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 os requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Luzia Ferreira em
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que solicitam seja aprovada a agenda de atividades da Comissão de modo a dar

prosseguimento às sugestões colhidas durante a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais;  Vanderlei  Miranda em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  construção da estação de

tratamento de esgoto no Bairro Beira Rio, no Município de São Gonçalo de Abaeté,

na  divisa  com o  Município  de  Três  Marias;  e  Tenente  Lúcio  em que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,

Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  no  Município  de  Buenópolis,  na  sede  do

Parque Estadual da Serra do Cabral, área de preservação permanente, para debater

questões relativas ao meio ambiente e ao turismo. A Presidência recebe os seguintes

requerimentos  dos  Deputados:  Célio  Moreira  (8)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  ações,  os  programas  e  a

disponibilização de recursos federais destinados à implantação do Plano Nacional de

Resíduos  Sólidos,  especialmente  no  que  tange  à  transferência  de  valores  e  ao

financiamento  de  projetos  de  destinação  de  resíduos  para  os  Municípios;  seja

realizada  visita  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Paraná para conhecer

a  iniciativa  voltada  para  a  preservação  e  proteção  do  meio  ambiente  e,

especialmente, os sistemas de compostagem e de resíduos sólidos que estão sendo

implantados nesse Estado; seja realizada reunião de audiência pública para debater

os métodos de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação de

proteção integral do Estado; seja realizada reunião de audiência pública para debater

o Parque Nacional da Serra da Canastra; seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –  e  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – pedido de providências para que se

manifestem  sobre  os  questionamentos  contidos  em  documento  recebido  da

Federação dos Trabalhadores na  Agricultura do Estado  de Minas  Gerais  sobre  o

Programa Bolsa Verde; seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Contagem  para  debater  as  obras  desenvolvidas  e  programadas  relativas  à

despoluição da Lagoa da Pampulha; seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado

pedido de providências para que elabore estudo sobre o “caput” do art. 48 da Lei nº
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13.317, de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado; seja realizada

reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.891/2011, que dispõe

sobre a utilização e proteção ambiental  das Serras da Moeda e da Calçada e dá

outras  providências;  Arlen  Santiago  (2)  em  que solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  as  portarias,  resoluções  e,  principalmente,  a

imposição  de  penalidades  que  impedem  ou  limitam  a  realização  do  trabalho  do

pescador no Estado; seja realizada reunião de audiência pública no Município de São

Gonçalo do Abaeté para debater a construção de pequenas centrais hidrelétricas e os

impactos ambientais sofridos nos Rios Abaeté e São Francisco; Paulo Guedes em

que  solicita  sejam  encaminhados  à  Semad  cópia  das  notas  taquigráficas  da  11ª

Reunião Extraordinária, realizada em Montes Claros, e pedido de providências para

que sejam disponibilizados mais investimentos dos recursos disponíveis no Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais - Fhidro - na recuperação das nascentes do norte do Estado,

região mais penalizada na cobrança de multas que contribuem para a formação do

Fundo; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para conhecer e debater a situação em que se encontra a região onde está localizado

o Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, no Município de Nova Lima, em virtude

dos possíveis impactos ambientais que a atividade de mineração pode causar  na

área, bem como as medidas compensatórias para assegurar melhora da qualidade do

ar  no  referido  local;  Luiz  Carlos  Miranda em  que  solicita  seja  realizada visita  ao

mineroduto na região de São Domingo do Prata para avaliar a existência de crime

ambiental;  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Luzia  Ferreira  em  que  solicitam  seja

encaminhado  à  Supram  -  Central  Metropolitana  pedido  de  providências  para

encaminhar relatório de cumprimento das condicionantes e obrigações estabelecidas

no  termo  de  ajustamento  de  conduta  firmado  entre  a  Ecosteel  Indústria  de

Beneficiamento Ltda e a Supram-CM, em 23/9/2011, especialmente no que tange à

cláusula  segunda  desse  documento;  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja

realizada  visita  à  Ecosteel  Indústria  de  Beneficiamento  Ltda,  no  Município  de

Sarzedo,  para  verificar  o  cumprimento  das  medidas  e  condicionantes  técnicas

estabelecidas na cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta firmado
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entre a Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda e a Supram-CM, em 23/9/2011;

Celinho do  Sinttrocel  em que  solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública

conjunta  com  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para

debater  o  Projeto  de  Lei  nº  560/2011,  do  Senador  Clésio  Andrade,  que institui  a

redução gradativa  dos teores de  enxofre no diesel  até atingir  o  limite máximo de

10mg/kg;  Rômulo  Veneroso  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  com  o

ambientalista,  espeleólogo,  canoísta,  mergulhador  e  montanhista  João  Carlos

Figueiredo, que participou da expedição Meu Velho Chico, da nascente à foz, para

explanação  sobre  o  Rio  São  Francisco;  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado à Semad e à Seplag pedido de providências para que se manifeste

sobre  os  questionamentos contidos  em documento  recebido da Fetaemg sobre  o

Programa Bolsa Verde; e seja realizada reunião de audiência pública na região da

Pampulha para realizar novo balanço do andamento das obras de despoluição da

Lagoa da Pampulha no primeiro semestre de 2012. Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira – Gustavo Corrêa – Duarte Bechir.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/10/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), 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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
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requerimentos do Deputado André Quintão em que solicita seja retirado de tramitação

o Requerimento nº  1.601/2011,  de  autoria  desta Comissão,  uma vez que,  no  dia

27/9/2011, o documento foi entregue informalmente por esse Deputado ao Ministro-

Chefe da Secretaria-Geral  da Presidência,  Gilberto Carvalho,  e, em 29/9/2011,  foi

expedido  o  decreto  presidencial  declarando  de  interesse  social,  para  fins  de

desapropriação, os imóveis rurais abrangidos pelo Território do Quilombo Brejo dos

Crioulos, situado nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia; e

do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada audiência pública ou debate

público  para  discutir  as  políticas  públicas  e  acompanhamento  de  programas  que

dizem respeito ao fortalecimento e estruturação dos conselhos tutelares do Estado de

Minas Gerais, em decorrência do Dia do Conselheiro Tutelar. 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 outubro de 2011.

André Quintão, Presidente – Fred Costa – Duarte Bechir.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/10/2011

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite  e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e dispensa a

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

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

debater a implantação de medidas de segurança para a Copa do Mundo e a Copa

das  Confederações  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Geórgia  Ribeiro,

Subsecretária de Integração e Promoção da Qualidade do Sistema de Defesa Social,

representando o Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social; o Sr. Rafael

Marques Pessoa, Assessor do Núcleo de Planejamento e Articulação da Secretaria

Extraordinária da Copa do Mundo, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso, titular
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dessa Pasta; o Cel. PM Antônio Leandro Bettoni Silva, Gestor Extraordinário da Copa

do Mundo, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG;  o  Sr.  Nélson  Constantino  Silva  Filho,  Delegado-Geral  de  Polícia  Civil,

representando o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil; o Cel. PM Cícero Nunes

Moreira,  Assessor  da  Secretaria  de  Segurança  Urbana  e  Patrimonial  de  Belo

Horizonte, representando o Cel. PM Genedempsey Bicalho Cruz, titular dessa Pasta,

e o Sr. Tiago Nascimento de Lacerda, Presidente do Comitê Executivo Municipal da

Copa;  o  Cel.  BM Matuzail  Martins  da  Cruz,  Diretor  de  Assuntos  Institucionais  do

Corpo  de  Bombeiros  Militar;  os  Srs.  Antônio  Tomé  Loures  e  Tiago  Fantini,

respectivamente,  Reitor  e Presidente  do  Conselho de Curadores  da  Universidade

Fumec; Daniel Nepomuceno e Heleno Abreu, respectivamente, relator e membro da

Comissão Especial da Copa do Mundo da Câmara Municipal de Belo Horizonte; José

Jorge Neder, Procurador-Chefe da OAB-MG; Marcelo Marinho Franco, Presidente da

União das  Associações  de Bairro  da  Zona Sul  de  Belo  Horizonte,  e  Paulo  Omar

Nascimento  Pereira,  Vice-Presidente  da  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros

Anchieta  e  Cruzeiro  e  membro do  Conselho  Comunitário  de  Segurança,  que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 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.

Em seguida, é recebido documento do Sr.  Rafael Marques Pessoa que contém o

Planejamento Estratégico Integrado - Projeto Copa 2014, do governo do Estado e da

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Sebastião

Costa (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR). 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 João Leite, Sargento Rodrigues e Sebastião

Costa (3) em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso à Polícia Civil

pela captura, no Estado de São Paulo, de Bruno Rodrigues de Souza (Quem-Quem),

Ângelo  Gonçalves  de  Miranda  Filho  (Pezão)  e  Genilson  Santana  Dias;  sejam
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encaminhadas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas desta

reunião e  pedido  de providências  para a  revisão da legislação municipal  sobre a

realização de eventos, especialmente o Decreto Municipal nº 12.294, de 2006, tendo

em vista a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014; e

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  averiguar  a  denúncia  de  que

membros das forças de segurança pública estaduais estariam sendo ameaçados de

morte por bandidos; e para debater o Projeto de Lei nº 1.353/2011, que dispõe sobre

a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis

e agentes penitenciários do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Gustavo Corrêa, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Bonifácio Mourão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, 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 comunica

o recebimento de ofício do Sr.  Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg -, encaminhando

cópia de ofício dirigido ao Governador do Estado e solicitando empenho da Comissão

para obtenção de esclarecimentos relativos aos recursos do Fhidro e do Bolsa Verde;

e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses:  ofícios  dos Srs.  Emanuel  Martins Simões Coelho,  Superintendente do

Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  –  DNPM  –  no  Estado  (18/8/2011);



760
____________________________________________________________________________

Francisco Chavier Faria Júnior e outros; das Sras.  Cleide Izabel Pedrosa de Melo,

Diretora-Geral do Igam; e Marília Campos, Prefeita de Contagem (9/9/2011); dos Srs.

Carlos  Alberto  Pinto  Barreto,  Coordenador-Geral  da  I  Conferência  Regional  de

Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga – A Caatinga na Rio+20 e outros

(10/9/201); Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF (16/9/2011);  da Sra.

Marília  de  Carvalho  Melo,  Subsecretária  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental

Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

dos Srs. Narcio Rodrigues, Secretário de Ciência e Tecnologia; Paulo Rogério Ayres

Lage; Adilson Waldemar Raposo Júnior, Gerente de Desenvolvimento Urbano e Rural

da CEF; e Antônio Sérgio Lima Braga, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo

Horizonte  (17/9/2011);  Osmando  Pereira  da  Silva,  Secretário  de  Administração

Regional Municipal Pampulha de Belo Horizonte; e Josué Costa Valadão, Secretário

Municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (1º/10/2011).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.269 e  2.173/2011,  no 1º  turno

(Deputado Célio Moreira); 632 e 732/2011, no 1º turno, e 1.699/2011, em turno único

(Deputado Duarte Bechir); 2.234, 2.240 e 2.321/2011, em turno único, e 1.060/2011,

no  1º  turno  (Deputada  Luzia  Ferreira);  e  2.288  e  2.347/2011,  em  turno  único

(Deputado  Gustavo  Corrêa).  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 266/2011 com

a Emenda nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira);  pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 28/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira); e pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 95/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir). Os Deputados Bonifácio Mourão e

Gustavo  Corrêa  retiram-se  da  reunião.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.197,  1.269  e

1.891/2011, no 1º turno, são convertidos em diligência, o primeiro à Semad e ao IMA

e  os  dois  últimos  à  Semad,  mediante  requerimentos  do  relator,  Deputado  Célio

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.240/2011 com a Emenda nº 1, 2.025 e

2.234/2011 (relatora:  Deputada Luzia Ferreira);  2.094/2011 com a Emenda nº 1 e

2.288/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa),  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 967, 1.689, 1.948, 1.989 e

1.996/2011,  em  turno  único.  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 Célio

Moreira (9) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

as  ações  e  programas  e  a  disponibilização  de  recursos  federais  destinados  à

implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente no que tange à

transferência  de  valores e  ao financiamento  de  projetos  para  os  Municípios;  seja

realizada  visita  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Paraná para conhecer

a  iniciativa  voltada  para  a  preservação  e  proteção  do  meio  ambiente  e,

especialmente, os sistemas de compostagem e de resíduos sólidos que estão sendo

implantados nesse Estado; seja realizada reunião de audiência pública para debater

os métodos de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação de

proteção integral do Estado; seja realizada reunião de audiência pública para debater

questões relativas ao Parque Nacional da Serra da Canastra; seja encaminhado à

Semad  e  à  Seplag  pedido  de  providências  para  que  se  manifeste  sobre  os

questionamentos contidos em documento recebido da Fetaemg sobre o Programa

Bolsa Verde; seja realizada reunião de audiência pública no Município de Contagem

para  debater  as  obras  desenvolvidas  e  programadas  relativas  à  despoluição  da

Lagoa  da  Pampulha;  seja  encaminhado  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de

providências para que elabore estudo sobre o “caput” do art. 48 da Lei Estadual nº

13.317, de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado, esclarecendo se

torna obrigatório que a construção considerada habitável promova a ligação à rede

coletora de esgoto, quando disponibilizada pelo poder público; seja realizada reunião

de audiência pública  para debater  o  Projeto  de Lei  nº  1.891/2011,  em tramitação
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nesta  Casa;  e  seja  retirado  de  tramitação  o  Requerimento  nº  1.476/2011,  em

tramitação nesta Casa; Arlen Santiago (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  as  portarias,  resoluções  e,  principalmente,  a

imposição  de  penalidades  que  impedem  ou  limitam  a  realização  do  trabalho  do

pescador no Estado; e seja realizada reunião de audiência pública no Município de

São Gonçalo do Abaeté para debater a construção de pequenas centrais hidrelétricas

e os impactos ambientais sofridos nos Rios Abaeté e São Francisco; Paulo Guedes

em que solicita sejam encaminhados à Semad cópia das notas taquigráficas da 11ª

Reunião Extraordinária, realizada em Montes Claros, e pedido de providências para

disponibilizar maior parcela dos recursos disponíveis no Fhidro à recuperação das

nascentes do Norte do Estado; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para conhecer e debater a situação em que se encontra a região

onde está localizado o Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, no Município de

Nova  Lima,  em  virtude  dos  possíveis  impactos  ambientais  que  a  atividade  de

mineração  pode  causar  na  área,  bem  como  as  medidas  compensatórias  para

assegurar melhora da qualidade do ar no referido local; Luiz Carlos Miranda em que

solicita seja realizada visita ao mineroduto na região de São Domingo do Prata para

avaliar  a  prática  de  crime ambiental;  Adelmo Carneiro  Leão em  que  solicita  seja

realizada  visita  à  Ecosteel  Indústria  de  Beneficiamento  Ltda.,  no  Município  de

Sarzedo,  para  verificar  o  cumprimento  das  medidas  e  condicionantes  técnicas

estabelecidas  na  cláusula  segunda  do  termo  de  ajustamento  de  conduta  firmado

entre a Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda. e a Supram-CM, em 23/9/2011;

Adelmo Carneiro Leão e Luzia Ferreira em que solicitam seja encaminhado à Supram

-  Central  Metropolitana  pedido  de  providências  para  encaminhar  relatório  de

cumprimento  das  condicionantes  e  obrigações  estabelecidas  no  termo  de

ajustamento de conduta firmado entre a Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda. e

a Supram-CM, em 23/9/2011, especialmente no que tange à cláusula segunda desse

documento; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater o Projeto de Lei nº 560/2011, do Senador Clésio Andrade, em tramitação no

Senado Federal, que institui a redução gradativa dos teores de enxofre no diesel até
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atingir o limite máximo de 10 mg/Kg; Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada

reunião com o ambientalista, espeleólogo, canoísta, mergulhador e montanhista João

Carlos Figueiredo, que participou da expedição Meu Velho Chico – da nascente à foz

–, para explanação sobre o Rio São Francisco; Rogério Correia, Fred Costa e Paulo

Lamac em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública na região da

Pampulha para realizar novo balanço do andamento das obras de despoluição da

Lagoa da Pampulha no primeiro semestre de 2012; e Célio Moreira, Duarte Bechir e

Luzia  Ferreira  em que solicitam seja  realizada reunião de  audiência  pública  para

debater  a  atuação  dos  órgãos  estaduais  responsáveis  pelo  combate  a  incêndios

florestais nos eventos dessa natureza ocorridos recentemente no Estado, inclusive do

Corpo de Bombeiros Militar, bem como a destinação da Taxa de Utilização Potencial

do Serviço de Extinção de Incêndio – Taxa de Incêndio – para essas atividades. É

dado  por  prejudicado,  conforme disposto  no  art.  284,  I,  do  Regimento  Interno,  o

requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Semad  e  à  Seplag  pedido  de  providências  para  que  se  manifestem  sobre  os

questionamentos contidos em documento recebido da Fetaemg sobre o Programa

Bolsa Verde. A Presidência recebe requerimentos dos Deputados Fred Costa em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação real das

zonas  de  preservação ambiental  e  das  zonas  de proteção no Município  de  Belo

Horizonte;  Dalmo Ribeiro  Silva e  Célio  Moreira (2)  em que solicita  seja realizada

reunião de audiência pública para colher subsídios para a votação do Projeto de Lei

nº  1.197/2011,  em  tramitação  nesta  Casa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 208/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Campos Gerais.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 208/2011 visa declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Campos Gerais, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem por

escopo prestar assistência social a idosos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

idosos  de  ambos  os  sexos,  proporcionando-lhes  amparo  material  e  emocional  e

oferece alimentação, vestuário, medicamentos e assistência médica e odontológica a

seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar São Vicente

de Paulo, consideramos meritória a pretensão de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 208/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.015/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Recreativa Xopotó, com sede no Município de Dona

Euzébia.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.015/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Recreativa  Xopotó,  com sede no Município  de  Dona Euzébia,  pessoa  jurídica  de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover a integração dos

moradores da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição realiza reuniões e eventos de caráter esportivo,

social, cultural e cívico.

Cabe  ressaltar  que  a  integração  em  comunidade,  especialmente  por  meio  da

prática  de  atividades culturais  e físicas,  traz  benefícios  individuais  e  sociais,  pois

contribui  para  a  formação  física  e  psíquica  dos  indivíduos.  Especialmente  na

adolescência, quando os jovens estão sujeitos a problemas psicológicos e podem ser

influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos  internos  capazes  de

desvirtuar valores e dificultar a aprendizagem, o apoio da comunidade em que vivem

se  reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Diante  do  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  Recreativa

Xopotó,  consideramos  meritória  a  pretensão de lhe  conceder  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.015/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.236/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública o Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.236/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que luta pela melhoria da qualidade

de vida da população.

Com efeito, a instituição estimula a organização comunitária; defende o direito a

moradia;  desenvolve  projetos  de  efetivação  das  políticas  públicas  de  saúde,

educação,  segurança  pública,  geração  de  emprego  e  renda,  habitação  e

regularização fundiária.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pelo Núcleo de Sem Casa

Santíssima Trindade, consideramos meritória a pretensão de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.236/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.272/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária pelo Progresso de Contria –

ACPC –, com sede no Município de Corinto.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.272/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária pelo Progresso de Contria – ACPC –, com sede no Município de Corinto,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover o

desenvolvimento  econômico e  cultural  dessa  comunidade,  visando  à  melhoria  da

qualidade de vida de seus moradores.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  ações  de  incentivo  à  geração  de

emprego e renda por meio de aprimoramento profissional e de cursos de capacitação,

busca a integração das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, incentiva a

integração de seus associados,  estimula o  associativismo e a defesa dos direitos

fundamentais  da  pessoa  e  realiza  atividades  educativas,  culturais,  desportivas  e

sociais. Além disso, presta assistência a crianças, adolescentes, gestantes e idosos,

combate a fome e a pobreza e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Associação Comunitária

pelo Progresso de Contria, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.272/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

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

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

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

e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do

Sr. Davi Stanley Bonfim Dias, Superintendente Regional da Polícia Federal, em que

justifica sua ausência na reunião de 27/9/2011. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  235/2011  (relatora:  Deputada  Liza  Prado),  369/2011

(relator: Deputado Duilio de Castro), 1.905/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio) e

1.175/2011 (relator: Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 325/2011 e pela

rejeição  da  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

(relator: Deputado Duilio de Castro); e os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.113/2011  (relator:  Deputado  Délio  Malheiros)  e  1.621/2011

(relator: Deputado Carlos Henrique). Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.647/2011 (relator: Deputado Duilio de Castro) e 1.732/2011 (relatora: Deputada Liza

Prado) na forma dos Substitutivos nº 1, apresentados pela Comissão de Constituição

e Justiça. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno,
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do Projeto de  Lei  nº  1.134/2011 (relator:  Deputado Délio  Malheiros).  Anunciada a

discussão  do  parecer  em  que  a  relatora,  Deputada  Liza  Prado,  conclui  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 1.834/2011 no 1º turno, é aprovado requerimento do

Deputado Carlos Henrique em que solicita o adiamento da discussão. 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 1.453 e 1.543/2011. Passa-se

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

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  das  Deputadas  Liza  Prado  e  Luzia  Ferreira  em  que

solicitam  sejam  encaminhadas  à  Corregedoria  de  Justiça  cópia  das  notas

taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências

com relação aos problemas apontados na prestação de serviços dos cartórios  do

Estado; e Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte pedido de providências para que seja elaborado o zoneamento da Capital

para fins de instalação de serviços notariais e de registro, ao qual se refere a Lei nº

12.920, de 1998; e do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Anatel pedido de informações acerca da estimativa de investimentos

das  operadoras  de  telefonia  móvel  para  implantação do serviço  de  “roaming”  em

Municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.747/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do Deputado Tenente Lúcio,  o Projeto de Lei  nº  1.747/2011 tem por

objetivo instituir a Comenda Vice-Presidente José Alencar.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo no 1,

por ela apresentado.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.747/2011 tem por objetivo instituir a Comenda Vice-Presidente

José Alencar, destinada a homenagear personalidades que tenham se destacado nas

atividades  empresariais,  sociais  ou  políticas,  contribuindo para  o  desenvolvimento

econômico,  social  e  político  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nas  categorias  política,

empresarial, jurídica e sociocultural.

Os  agraciados,  em  número  máximo de  oito,  serão  indicados  anualmente  pelos

membros  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  receberão  a

Comenda do Governador  em cerimônia a ser  realizada na semana do dia  17  de

outubro, data do nascimento do Vice-Presidente José Alencar.

José Alencar Gomes da Silva, também conhecido popularmente como José Alencar,

nasceu em Muriaé, em 17/10/31. Um dos maiores empresários do Estado de Minas

Gerais, construiu um império têxtil, sendo a Coteminas sua principal empresa.

Em sua vida política,  foi  Presidente da Federação das Indústrias  do  Estado de

Minas Gerais – Fiemg – e Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria.

Candidatou-se às eleições para o governo de Minas em 1994 e, em 1998, disputou

uma vaga no Senado Federal,  elegendo-se com quase três milhões de votos. No

Senado,  foi  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Serviço  de  Infraestrutura,

membro  da  Comissão  Permanente  de  Assuntos  Econômicos  e  da  Comissão

Permanente de Assuntos Sociais.

Vice-Presidente  da  República  de  1º/1/2003  a  1º/1/2011,  José  Alencar  foi  voz

discordante  dentro  do  governo,  posicionando-se  contra  a  política  econômica  que

mantinha os juros altos na tentativa de conter a inflação e de manter a economia sob

controle.

A partir de 2004, acumulou a Vice-Presidência com o cargo de Ministro da Defesa,

função que exerceu até março de 2006. Nessa ocasião, renunciou com o intuito de
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participar das eleições de 2006, tendo sido considerado pela Revista Época um dos

cem brasileiros mais influentes do ano de 2009.

Em 25/1/2011,  recebeu  a  Medalha  25  de Janeiro,  da  Prefeitura  de  São  Paulo,

entregue pela Presidente Dilma Rousseff.

A par da vida política, José Alencar possuía um histórico médico delicado. Em 2000,

enfrentou  um  câncer  abdominal,  passando por  várias  cirurgias.  Na longa  batalha

contra a doença, submeteu-se a um tratamento experimental nos Estados Unidos,

com  resultado  inconclusivo.  Em  2010,  após  repetidas  internações  e  intervenções

médicas, decidiu desistir de se candidatar ao Senado.

No  final  do  seu  mandato  como  Vice-Presidente  da  República,  em  2010,

apresentava um estado de saúde complicado.  Foi  internado no dia 28/3/2011 em

estado grave e faleceu no dia seguinte devido a falência múltipla dos órgãos em

decorrência do câncer.

O corpo do ex-Vice-Presidente foi velado no Palácio do Planalto, e a Presidente

Dilma  Rousseff  decretou  luto  nacional.  Em  seguida,  foi  realizada  a  cerimônia  de

cremação, no dia 31 de março, no Cemitério Parque Renascer, em Contagem.

Por  sua  luta  e  força  de  espírito,  José  Alencar  era  também  conhecido  como o

Batalhador ou o Forte, razão pela qual entendemos justa e pertinente a atribuição de

seu nome à Comenda em questão, que visa homenagear personalidades que tenham

contribuído para o desenvolvimento econômico e social e para o aprimoramento da

atividade política em Minas.

Cumpre dizer que, em resposta à diligência da Comissão de Constituição e Justiça,

o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social encaminhou a esta Casa o Ofício

no 607/2011, manifestando-se favoravelmente à aprovação da proposição.

Por  fim,  esclarecemos que  o  Substitutivo  no  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem por finalidade suprimir o art. 4º do projeto, uma vez que é

desnecessário, e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº  1.747/2011  na  forma  do  Substitutivo  no  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Ivair  Nogueira,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –  Neider

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.896/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária  do Bairro dos

Santos, com sede no Município de Paraguaçu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.896/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro dos Santos, com sede no Município de Paraguaçu, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo contribuir para o

fomento  e  a  racionalização  das  atividades  econômicas  desenvolvidas  pelos

moradores dessa comunidade, especialmente as agropecuárias, a fim de melhorar as

condições de vida de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  assiste  as  famílias  de  agricultores  em  suas

atividades,  cria  canais  de  comercialização  dos  produtos  e  serviços  de  seus

associados,  promove programas para construção ou reforma de habitação rural  e

presta assistência a crianças, adolescentes, gestantes e idosos. Além disso, incentiva

a segurança alimentar, combate a fome, a desnutrição e a pobreza e orienta sobre a

preservação do meio ambiente como fonte de vida.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária do Bairro
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dos Santos em defesa do pleno exercício da cidadania dos moradores da região,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.896/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.233/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras e

Região, com sede no Município de Lavras.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.233/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras e Região, com sede

no  Município  de  Lavras,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que

desempenha importante trabalho na área social.

Com  efeito,  a  instituição  colabora  com  os  poderes  públicos  na  promoção  da

solidariedade entre as classes; mantém serviços de assistência odontológica, médico-

hospitalar, jurídica e administrativa; elabora e executa programas de elevação cultural

e moral; e fomenta atividades de recreação.

Tendo em vista o trabalho social desenvolvido pela Associação dos Aposentados,

Pensionistas  e  Idosos  de  Lavras  e  Região,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.233/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.241/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural das Comunidades

de Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de Carandaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.241/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e do Produtor Rural das Comunidades de Chácara, Capote e Jacu, com

sede no Município de Carandaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que  tem por  escopo  contribuir  para  o  fomento  e  a  racionalização  das  atividades

econômicas  desenvolvidas  pelos  moradores  dessa  localidade,  especialmente  as

agropecuárias, para melhorar as condições de vida de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  assiste  as  famílias  de  agricultores  em  suas

atividades,  cria  canais  de  comercialização  dos  produtos  e  serviços  de  seus

associados,  promove programas para construção ou reforma de habitação rural  e

estimula  a  melhoria  do  convívio  entre  seus  integrantes  por  meio  de  atividades

culturais,  esportivas  e  sociais.  Além  disso,  presta  assistência  a  crianças,

adolescentes, gestantes e idosos, incentiva a segurança alimentar, combate a fome, a

desnutrição e a pobreza e orienta sobre a preservação do meio ambiente como fonte

de vida.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno exercício da cidadania dos moradores da comunidade, consideramos meritória

a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.241/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.242/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública  a  Associação de Moradores  e  Agricultores  Familiar  do  Bairro

Caolim, com sede no Município de Carandaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.242/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores  e  Agricultores  Familiar  do  Bairro  Caolim,  com sede no

Município de Carandaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada

em 1986 com o escopo de fomentar o desenvolvimento social e econômico daquela

comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove ações de geração de renda, de cunho

socializante e de qualificação profissional por meio de oficinas e da convivência em

grupos; busca garantir a proteção da família, da infância e da velhice; orienta sobre a

preservação  do  patrimônio  histórico,  artístico  e  do  meio  ambiente;  defende  a

regularização fundiária e a oferta de moradia digna para as comunidades carentes;

apoia a valorização da agricultura familiar,  buscando facilitar  a comercialização de

seus produtos e a permanência do homem no campo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação de Moradores e

Agricultores Familiar do Bairro Caolim, consideramos meritório que lhe seja outorgado

o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.242/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.257/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem por escopo

instituir a Medalha Presidente Itamar Franco.

Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  opinou  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Agora,  compete  à  Comissão de  Administração  Pública  apreciá-la,  atendo-se  ao

exame de mérito, nos termos do art. 102, I, combinado com o art. 190, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.257/2011 propõe a criação da Medalha Presidente Itamar

Franco,  destinada a  agraciar  pessoas  que tenham se destacado no exercício  da

função pública com honestidade e dignidade. A condecoração deverá ser entregue

uma única vez pelo Governador do Estado, em data a ser designada por meio de

decreto editado pelo Poder Executivo.

Itamar Augusto Cautiero Franco nasceu a bordo de um navio de cabotagem, tendo

seu registro de nascimento sido feito em Salvador, onde sua mãe viúva encontrou

abrigo na casa de um parente.

A família de Itamar Franco era de Juiz de Fora, Município em que cresceu e se

formou engenheiro civil em 1955. Ingressou na carreira política em 1958, quando se

filiou  ao  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  PTB.  No  mesmo  ano,  foi  candidato  a

Vereador e, em 1962, a Vice-Prefeito de Juiz de Fora, não obtendo êxito nas duas

tentativas.

Com o início do regime militar, Itamar Franco filiou-se ao Movimento Democrático

Brasileiro – MDB –, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Juiz de Fora de 1967 a
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1971 e reeleito em 1972. Dois anos depois, renunciou ao cargo para candidatar-se,

com sucesso, ao Senado Federal. Foi eleito vice-líder do MDB em 1976 e 1977.

No início da década de 1980, com o pluripartidarismo restabelecido no País, filiou-

se ao PMDB. Em 1982, foi eleito Senador novamente, defendendo a campanha pelo

restabelecimento das eleições diretas e votando no candidato oposicionista Tancredo

Neves na eleição presidencial  de 1985. Migrou para o PL em 1986, ano em que

concorreu ao governo de Minas, mas foi derrotado, voltando ao Senado em 1987,

pela terceira vez.

Em 1988, Itamar Franco uniu-se ao governador de Alagoas, Fernando Collor  de

Mello, para lançar a candidatura do primeiro à Presidência e a sua à Vice-Presidência

da República pelo Partido da Reconstrução Nacional – PRN. Como Vice-Presidente,

divergiu  em  vários  aspectos  da  política  econômico-financeira  adotada  por  Collor,

vindo a retirar-se do PRN e voltando ao PMDB em 1992. Após o “impeachment” do

Presidente, assumiu a Presidência da República no final de 1992. Em seu mandato,

foi  realizado  um  plebiscito  sobre  a  forma  de  governo  no  Brasil  que  resultou  na

permanência  da  república  presidencialista  no  País.  Ainda  durante  sua gestão,  foi

idealizado  o  Plano  Real,  elaborado  pelo  então  Ministro  da  Fazenda,  Fernando

Henrique Cardoso.

É  importante  destacar  que  o  Presidente  Itamar  Franco  realizou  os  primeiros

projetos de combate à miséria ao lado do sociólogo Betinho. Homem sério e correto,

seu governo talvez tenha sido o único da história republicana livre de escândalos de

corrupção. Chegou ao fim do mandato com 84% de aprovação popular.

Em 1998, Itamar Franco elegeu-se Governador de Minas Gerais pelo PMDB, tendo

ocupado o cargo de 1999 a 2003. Assim que tomou posse, decretou moratória no

Estado.  Entre  outros  aspectos,  alegava  a  necessidade  de  se  empreender  uma

auditoria na dívida estadual, na época atrelada a uma taxa de juros de 7,5% ao ano,

enquanto Estados como São Paulo negociavam suas dívidas a uma taxa de 6% ao

ano.

Foi em seu governo que a dívida mineira foi equacionada e começou a ser quitada

e, ainda, que o controle acionário da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

–, hoje uma das maiores empresas de geração, transmissão e distribuição de energia
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elétrica do País e do mundo, retornou judicialmente ao Estado.

Itamar Franco também foi contra a privatização de Furnas. Na ocasião, mobilizou a

Polícia Militar do Estado em uma das principais usinas da empresa. Apesar de sua

postura ter sido muito criticada, conseguiu impedir a privatização.

A recomposição do setor público em bases burocráticas, passando essencialmente

pela valorização do servidor público, pelo reaparelhamento das principais agências de

ação estatal  e  pelo  ajuste  fiscal,  marcou  a  gestão  de  Itamar  Franco  à  frente  do

Executivo mineiro. Em síntese, nesse período, houve uma importante organização da

administração pública do Estado.

Terminado seu  mandato  no  governo de  Minas  no  final  de  2002,  Itamar  Franco

decidiu não se candidatar à reeleição e apoiar a candidatura de Aécio Neves para o

governo do Estado e de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República.

Com  a  vitória  de  Lula,  foi  nomeado  Embaixador  brasileiro  na  Itália,  cargo  que

exerceu até 2005. Em maio de 2009, filiou-se ao Partido Popular Socialista – PPS.

Nas  eleições  de  2010,  foi  eleito,  mais  uma vez,  Senador  pelo  Estado  de  Minas

Gerais.

Em maio de 2011, foi diagnosticado com leucemia. Alguns dias depois, licenciou-se

do Senado para submeter-se a tratamento. Em 2 de julho do mesmo ano, Itamar

Franco faleceu em decorrência do agravamento de seu estado de saúde, devido a

uma pneumonia. Seu corpo foi cremado em Contagem, e as cinzas foram levadas

para o jazigo da família, em Juiz de Fora.

Além  de suas  realizações  como Presidente  da  República,  cabe-nos  enfatizar  a

reorganização das finanças e da administração estadual em seu mandato à frente do

Executivo mineiro, o que possibilitou ao Governador seguinte, Aécio Neves, implantar

o chamado choque de gestão.

Pelas razões aduzidas, entendemos justa e oportuna a atribuição de seu nome à

medalha que visa condecorar pessoas que se destacaram no exercício da função

pública com dignidade e honestidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.257/2011, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Ivair Nogueira, relator – Bonifácio Mourão – Neider

Moreira – Rogério Correia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.296/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência Social,

com sede no Município de João Monlevade.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.296/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Metodista de Assistência Social, com sede no Município de João Monlevade, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de

serviços sociais, voltados para a promoção humana nos grupos carentes de recursos

e assistência.

Na consecução de seus propósitos, a instituição busca a proteção da saúde e da

família,  priorizando a  infância,  a adolescência  e  a velhice;  mantém creche e  pré-

escola  para  atividades  pedagógicas;  apoia  um  clube  de  mães  e  um  grupo  de

valorização da terceira idade; combate a fome e a pobreza com a distribuição de

cestas  básicas  e  medicamentos;  incentiva  a  integração  de  seus  assistidos  no

mercado  de  trabalho;  orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente;  promove

atividades culturais e desportivas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

em seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela referida Associação em prol do
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pleno  exercício  da  cidadania  das  pessoas  carentes,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.296/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.302/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Bom Pastor, com sede no

Município de Jacinto.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.302/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Hospitalar Bom Pastor, com sede no Município de Jacinto, pessoa jurídica de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  que tem  por  escopo  incentivar,  coordenar,  orientar  e

desenvolver ações voltadas para a promoção da saúde e a prestação de assistência

social.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição promove obras de assistência

social e à saúde; presta serviço médico, hospitalar e ambulatorial; mantém o Hospital

Bom  Pastor  de  Jacinto;  divulga,  por  meio  de  cursos,  sindicâncias  e  promoções,

esclarecimentos sobre assuntos de saúde, orientando a população local.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Fundação Hospitalar Bom Pastor

em  defesa  da  universalização  dos  serviços  de  saúde  no  Município  de  Jacinto,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.302/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.326/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia –

Aplamu –, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.326/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação das

Plantas Medicinais de Uberlândia – Aplamu –, com sede no Município de Uberlândia,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo precípua

congregar os profissionais que trabalham com plantas medicinais na defesa de seus

interesses.

Com esse propósito, a instituição orienta sobre o cultivo, a coleta, a secagem, o

preparo,  a  venda  e  a  manipulação  dessas  ervas;  busca  a  conscientização  da

população  sobre  a  valorização  do  saber  popular;  realiza  atividades  de  educação

ambiental  para  a  preservarão  dessas  plantas  que  salvam  vidas;  defende  a

conservação do meio ambiente.

Diante  da  importância  do  trabalho  desenvolvido  pela  Aplamu,  consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.326/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.



783
____________________________________________________________________________

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.329/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente de Paulo – HSVP

–, com sede no Município de Araçuaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.329/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Hospital  São Vicente de Paulo – HSVP –, com sede no Município de Araçuaí,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação de assistência na área da saúde.

Fundada em 1899 com o nome de Asylo São Vicente de Paulo, a instituição passou

a denominar-se HSVP em 1939,  quando voltou  suas atividades para a  execução

direta de serviços de saúde, destinados especialmente à população em situação de

vulnerabilidade; para a execução de programas preventivos e para a prestação de

serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos que atuam

em áreas afins.

Diante do relevante trabalho social desenvolvido pela Associação do Hospital São

Vicente de Paulo, consideramos meritória a pretensão de lhe conceder o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.329/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.362/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação por Amor na Luta contra o Câncer de Mama de João

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.362/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

por  Amor  na  Luta  contra  o  Câncer  de  Mama de João  Monlevade,  com  sede  no

Município de João Monlevade, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo apoiar e orientar as mulheres em tratamento contra o câncer de

mama.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  discussões  sobre  os  problemas

psicossociais  enfrentados  pelas  enfermas  e  por  seus  familiares;  estabelece

intercâmbio com grupos congêneres para troca de informações e experiências; luta,

perante  o  poder  público,  pelo  cumprimento  dos  direitos  de  amparo  à  mulher  em

tratamento; disponibiliza banco de dados para que toda a comunidade tenha acesso à

problemática relacionada com a neoplasia mamária e incentiva ações voltadas para a

prevenção do câncer de mama.

Diante  do  relevante trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  referida Associação,

consideramos meritória a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.362/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.453/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.453/2011, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 122/2011.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 21/09/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  20  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar no valor de R$303.257.700,00 em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas  Gerais  – TJMG – ,  sendo R$244.300.000,00 para despesas de

pessoal  e  encargos  sociais,  R$15.700.000,00  para  despesas  correntes  e

R$43.257.700,00 para despesas de investimentos; e crédito suplementar no valor de

R$1.060.000,00 em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais –

TJMMG –, para despesas com pessoal e encargos sociais. Ainda conforme o projeto,

para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de

excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, excesso de arrecadação

da receita de recursos destinados à cobertura do déficit atuarial do RPPS do TJMG,

excesso de  arrecadação da  receita  de  Taxa de Fiscalização  Judiciária  do  TJMG,

excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro

de  Previdência  –  Funfip  –  do  TJMG,  excesso  de  arrecadação  da  receita  de

Contribuição  do  Servidor  para  o  Funfip  do  TJMG,  saldo  financeiro  da  receita  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados  do  TJMG,  saldo  financeiro  da  receita  de

Alienação  de  Bens  que  integram  o  patrimônio  do  TJMG,  anulação  de  dotação

orçamentária de custeio do TJMG, anulação de dotação orçamentária de investimento

do TJMG e excesso de arrecadação de Recursos Ordinários prevista para o corrente



786
____________________________________________________________________________

exercício.

Conforme a mensagem encaminhada a esta Casa, a suplementação contemplará,

no TJMG, a remuneração de magistrados da ativa e encargos sociais referentes às

despesas  de  exercícios  anteriores  no  valor  de  R$35.700.000,00;  remuneração de

servidores da ativa e encargos sociais e despesas de custeio referentes a auxílio-

creche e auxílio-alimentação, totalizando R$121.500.000,00; despesas referentes a

proventos de inativos, despesas de exercícios anteriores, despesas de custeio para

pagamento de auxílio-funeral  e  pensões  específicas dos institutos  de  previdência,

totalizando R$95.300.000,00; despesas de custeio referentes a despesas contratuais,

prestação de serviços, aquisição de veículos para renovação da frota e aquisição de

equipamentos e materiais permanentes, totalizando R$10.757.700,00; despesas de

construção e reforma de unidades prediais do TJMG no valor de R$40.000.000,00; e,

no  TJMMG,  para  cobrir  despesas  com  a  remuneração  de  servidores  da  ativa  e

encargos  sociais,  no  valor  de  R$970.000,00,  e  proventos  de  inativos  civis  e

pensionistas, no valor de R$90.000,00.

De acordo com a Lei  Federal  n° 4.320,  de 1964, que estatui  normas gerais de

direito  financeiro,  os  créditos  suplementares  destinam-se  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

lei, em seu art. 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à

despesa e será precedida de exposição justificativa,  podendo ser  utilizados,  entre

outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias  e os  provenientes de excesso de arrecadação.  Destaque-se que o

projeto em análise cumpre as disposições da lei, pois traz a exposição justificativa e a

indicação de recursos para cobrir as despesas.

Por sua vez, os arts. 19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal -, estabelecem limites para gastos com pessoal. Vale dizer,

em linhas gerais,  que a despesa com pessoal  ativo e inativo deverá observar  os

limites estabelecidos na referida lei  federal.  O limite com despesa de pessoal  em

percentual da Receita Corrente Líquida – RCL - estabelecido no art. 20, II, ”a”, da Lei

de Responsabilidade Fiscal é de 6% para o Judiciário.
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De acordo  com  dados  extraídos  do  Banco  de  Dados  do Sistema Integrado  de

Administração Financeira do Estado de Minas Gerais,  a despesa com pessoal  do

TJMG e TJMmg, de 1°/9/2010 a 31/08/2011, consideran do a receita corrente líquida

dos últimos 12 meses, acrescida do impacto da proposição,  representa 4,87% da

RCL, portanto, dentro dos limites legal e prudencial. Sendo assim, não há óbices à

aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei n°

2.453/2011 na forma proposta.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Antônio Júlio - Romel Anízio - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.356/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 107/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Baldim o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/9/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para 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  2.356/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Baldim o imóvel

com área de 1.300m², situado nesse Município e registrado sob o nº 21.754, a fls. 255

do Livro 3-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia.

O parágrafo único do art.  1O do projeto destina o imóvel  à construção de uma

escola  municipal.  O  art.  2O,  por  sua  vez,  determina  que  o  bem  reverterá  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O mesmo prazo é

considerado pelo art. 3O do projeto para que o Município de Baldim faça o registro do

imóvel, caso contrário essa autorização ficará sem efeito. Por fim, o art. 4O exige que

o Município encaminhe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento

comprobatório da destinação do imóvel.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o

imóvel será destinado à construção de uma escola municipal de educação infantil,

com recursos federais do Programa ProInfância.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.356/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

110/2011, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000,

que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais”.

Publicado em 21/9/2011, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto em tela pretende modificar os arts. 12, 18, 20, 21, 22, 25 e 31 e revogar

os arts. 6º, 14 e 38, os §§ 2º e 3º do art. 16 e as alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do

art. 28 da Lei nº 13.515, de 7/4/2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte

do Estado de Minas Gerais, além de acrescentar a essa norma o art. 22-A .

Na mensagem pela qual se encaminhou a proposição a esta Casa, enfatizou-se

que as alterações propostas visam fazer ajustes no atual texto do Código de Defesa

do Contribuinte, buscando uma melhor conciliação entre os direitos e garantias do

contribuinte  em  face  das  prerrogativas  estatais  decorrentes  do  poder  de  tributar

atribuído pela Constituição da República Federativa do Brasil aos Estados Federados.

Além disso,  as alterações propostas visam aperfeiçoar o controle e a fiscalização

exercidos pela administração tributária no Estado.

Nos  termos  do  Ofício  nº  698/11,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  que

acompanha a  citada  mensagem do Governador,  “no  art.  12,  inciso IV,  a redação

vigente impede que se faça a intimação do devedor por edital publicado no Diário

Oficial  do Estado,  o que é uma prática consagrada tanto na esfera administrativa

quanto  na  judicial.  Com  a  redação  ora  proposta,  assegura-se  o  que  realmente

interessa ao contribuinte, que é evitar a cobrança vexatória e a divulgação de forma

depreciativa da sua condição de devedor, quando for o caso.

No parágrafo único do art.  18, promove-se a correção do dispositivo para que a

garantia do crédito tributário se faça em função de seu 'montante integral', como reza

o Código Tributário Nacional, e não apenas do valor do 'tributo', o que poderia resultar

em manifesto prejuízo ao erário, em face dos efeitos da decadência ou prescrição,

conforme o caso.

No art. 20, incisos II e III, evita-se o subjetivismo da expressão 'normas de bom

relacionamento', esclarecendo-se inequivocamente que tais normas são as edificadas

neste  próprio  Código,  haja  vista  o  objetivo  de  ser  este  um  instrumento  de

consolidação dos direitos e garantias do cidadão-contribuinte.

No  art.  21,  procura-se  também  evitar  o  excessivo  grau  de  subjetivismo  do

dispositivo vigente, de notória inspiração no Código de Defesa do Consumidor – Lei
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Federal  nº  8.078,  de  11/9/1990  –,  que  rege  as  relações  de  consumo  entre

particulares, não se coadunando, portanto, com a relação jurídica tributária, que se

fundamenta no “jus imperii”  do Estado e nos limites objetivos da legalidade estrita.

Com a redação proposta, mantém-se a exigência de que a autoridade administrativa,

tributária e fiscal observe fielmente os princípios fundamentais do sistema jurídico,

notadamente os derivados das limitações constitucionais do poder de tributar, sem

alargar aleatoriamente a compreensão desses princípios e propiciar  interpretações

casuísticas e ofensivas da isonomia tributária e da lealdade concorrencial.

No art. 22, inciso VI, propõe-se evitar antinomia com o art. 142 do Código Tributário

Nacional,  que prevê  o  caráter  vinculado do  lançamento  tributário  pela  autoridade

fiscal,  quando  esta  tenha  conhecimento  pleno  da  ocorrência  do  fato  gerador  da

obrigação  tributária  em  todos  os  seus  aspectos  estruturantes,  quais  sejam  os

aspectos  material,  temporal,  espacial  e  valorativo.  A  'contrario  sensu',  portanto,

enquanto não tenha sido devidamente apurado e demonstrado, em sua inteireza e

plenitude,  o  fato  gerador  tributário,  é  lícito  ao  contribuinte  o  direito  à  denúncia

espontânea. É exatamente isso que a redação ora proposta busca preservar.

No inciso VII do art. 22, busca-se corrigir impropriedade técnica no dispositivo, que

impede o fisco de utilizar as presunções legalmente admitidas na legislação tributária

– por exemplo a anomalia contábil conhecida como 'estouro de caixa', que autoriza a

presunção de saída de mercadoria sem a correspondente emissão de documento

fiscal e o arbitramento da base de cálculo no exato valor desse 'estouro'. Não faz

sentido  autorizar  o  arbitramento  de  valores  somente  quando  'comprovadas  as

circunstâncias  em  relação  ao  autuado',  ou  seja,  quando  comprovado  o  valor  da

operação tributada,  pois  neste  caso é  desnecessário  arbitrá-los,  uma vez que os

valores já são conhecidos. O que se deve evitar é que o fisco proceda a arbitramento

do valor da operação sem a observância de procedimento tecnicamente idôneo, o

que está garantido na nova redação proposta.

No inciso VIII  do art.  22,  aprimora-se a  redação sem prejuízo de seu conteúdo

material,  mantendo-se  a  coerência  com  dispositivos  equivalentes  já  previstos  na

legislação tributária, notadamente o art. 200 do Código Tributário Nacional.

A inserção do art. 22-A visa a institucionalizar e a dar publicidade ao modelo oficial



791
____________________________________________________________________________

de carteira de identidade funcional do Auditor Fiscal da Receita Estadual, facilitando a

sua  identificação  nos  procedimentos  fiscais  relacionados  com  o  trânsito  de

mercadorias e nas diligências junto aos contribuintes.

No art. 25, com o intuito de fortalecer a entidade pública criada pelo Código, qual

seja a Câmara de Defesa do Contribuinte (Cadecon), são incluídos órgãos públicos

diretamente vinculados ao fato gerador do tributo da espécie 'taxa' (Semad, PMMG,

CBMMG e DER), órgãos relacionados à função de controle (Controladoria-Geral e

Ouvidoria-Geral), à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, bem

como à  Advocacia-Geral  do  Estado,  representante  judicial  da  Fazenda  Pública  e

profunda  conhecedora  dos  aspectos  processuais  e  materiais  da  relação  jurídico-

tributária.  Por  se  tratar  de  entidade intimamente  afeta  à área de competência  da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  é  importante  definir  que  sua  presidência  seja

exercida por representante desta Casa, como forma de assegurar institucionalmente

os meios operacionais necessários ao seu efetivo funcionamento.

No art. 31, a referida alteração se faz necessária em razão de que a interpretação e

a aplicação da legislação tributária se constituem em técnicas jurídicas e a adequada

correlação  dos  princípios  de  continuidade  das  empresas  e  de  manutenção  dos

empregos se dá em relação à formulação da política tributária e não em relação às

mencionadas técnicas.

A revogação do art. 6º visa a suprimir anomalia conceitual e procedimental no que

se refere ao regime de apuração do ICMS. A recomposição de conta gráfica atua

como  um  mecanismo  de  contraste  entre  a  escrituração  e  apuração  do  imposto

efetuadas  erroneamente  e  a  escrituração  e  apuração  do  imposto  consideradas

corretas. Assim, esse mecanismo não se presta à reescrituração ou à modificação do

registro  de  apuração  do  contribuinte,  ou  seja,  o  contribuinte  não  pode  exercer

retroativamente  a  escrituração  fiscal  e  o  registro  de  apuração.  Tal  vedação  não

significa, contudo, que o contribuinte está impedido de efetuar denúncia espontânea.

Com efeito,  pela  denúncia  espontânea,  o contribuinte  pode demonstrar  o referido

contraste, se livrar de penalidades e recolher o tributo devido, se for o caso. Cabe

salientar que a legislação tributária de outros Estados (São Paulo, por exemplo) não

prevê a recomposição de conta gráfica para demonstração deste contraste, adotando
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outros  instrumentos  para  apurá-lo.  Também,  o  exercício  do  direito  relativo  ao

creditamento extemporâneo não depende de recomposição de conta gráfica. Cabe

ressaltar que o exercício deste direito nunca dependeu da referida recomposição, em

conformidade com a legislação tributária estadual.

A revogação do art. 14 tem por objetivo evitar a desnaturação do fundamento de

validade jurídica das taxas de serviço vinculadas a atos praticados por autoridade

administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda, previstas no item 2 da Tabela A

da  Lei  6.763,  de  26/12/1975,  especialmente  no  que  concerne  ao  seu  caráter

sinalagmático ou contraprestacional, ou seja, o recurso arrecadado com sua cobrança

não  deve ter  destinação  diversa  da  efetiva  remuneração  do serviço  prestado.  As

ações previstas no art. 13 do Código não dependem dessa fonte de recursos (20% da

arrecadação das referidas taxas).

A revogação dos §§ 2º e 3º do art. 16 faz-se necessária porque tais dispositivos

inviabilizam a concessão de benefícios ou incentivos fiscais em regime de economia

de mercado, em prejuízo dos próprios contribuintes potencialmente beneficiados ou

incentivados.  Ademais,  a  isonomia  tributária  na  concessão  desses  benefícios  ou

incentivos já está assegurada no § 1º do mesmo art. 16.

A revogação das alíneas “c”, “d”, e “e” do inciso II do art. 28 deve-se ao seguinte:

em relação à alínea “c”, já existe órgão paritário em pleno funcionamento há mais de

60 (sessenta) anos, com supedâneo no art. 263 da Constituição Estadual de 1989, a

quem  compete  o  julgamento  do  contencioso  administrativo-fiscal,  inclusive  das

questões concernentes aos aspectos formais  e materiais  do  Auto de Infração,  de

modo a garantir ao contribuinte o efetivo exercício do seu direito ao contraditório e à

ampla defesa; quanto à alínea “d”, a Lei de Execuções Fiscais – Lei Federal nº 6.830,

de 22/9/1980 – já prevê, em seu art. 2º, § 3º, que o controle de legalidade do ato de

inscrição do débito em dívida ativa será exercido pelo órgão competente, que no caso

do Estado de Minas Gerais é a Advocacia-Geral do Estado, consoante o disposto na

Lei  Complementar  nº  35,  de  29/12/1994,  combinado  com  o  art.  111  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da CE/1989, na redação dada pela Emenda

Constitucional nº 56, de 11/7/2003; relativamente à alínea 'e', o excessivo grau de

subjetivismo  do  que  venha  a  ser  'procedimento  de  cobrança  que  interfira  na
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administração  do  estabelecimento'  torna-o  impossível  de  ser  implementado  na

prática.

Por fim, a revogação do art. 38 também é necessária, pois seu conteúdo encontra-

se  superado  por  lei  delegada  superveniente,  que  reorganizou  a  estrutura

administrativa da  Secretaria  de Estado de Fazenda,  inclusive o funcionamento do

Conselho de Contribuintes”.

Cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a

proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação

da conveniência e da oportunidade da medida proposta às comissões de mérito, em

obediência ao Regimento Interno. Sob esse aspecto, a Comissão constatou que o

projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

A lei que se pretende modificar, ao instituir o Código de Defesa do Contribuinte,

atende ao comando do art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Carta  mineira,  que  preconiza  a  consolidação,  em  lei,  dos  procedimentos

administrativos pertinentes à área tributária, destinados a garantir a efetividade dos

direitos do contribuinte.

Sob o ponto de vista  jurídico,  a Constituição mineira  é  clara  ao  dispor  sobre  a

possibilidade de instauração do processo legislativo em matéria de natureza tributária

por membro ou comissão desta Casa Legislativa, inexistindo qualquer vedação no art.

66  pertinente  às  matérias  de  iniciativa  privativa  dos  órgãos  e  autoridades  nele

enumeradas.

Em verdade,  ao editar  o texto da Carta  Estadual,  o  constituinte mineiro,  com o

intuito  de  aumentar  o  leque  de  prerrogativas  deste  Poder,  não  inseriu  no  rol  de

matérias  de iniciativa privativa  do Chefe do Poder  Executivo aquelas  de natureza

tributária, a exemplo do que ocorreu na esfera federal.

O  projeto  deve  ser  apreciado  pela  Assembleia  Legislativa,  à  qual  compete

disciplinar, mediante proposta de lei, matérias relativas ao sistema tributário estadual,

arrecadação  e  distribuição  de  rendas,  conforme  previsto  no  art.  61,  III,  da

Constituição do Estado.

Todavia, em observância à técnica legislativa, apresentamos a Emenda nº 1, com o

intuito de revogar o inciso III do art. 20 da citada lei, que facilitará a compilação da
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norma.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.443/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º do projeto, o inciso III do art. 20 da Lei nº 13.515, de 7 de

abril de 2000, e acrescente-se, no art. 2º do projeto, a expressão “o inciso III do art.

20”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Delvito  Alves  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  encaminhado  a  esta  Casa  Legislativa  por  meio  da

Mensagem  nº  112/2011,  do  Governador  do  Estado,  “institui  a  Taxa  de  Controle,

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

Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  TFRM  –  e  o  Cadastro  Estadual  de

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

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Minas e Energia, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a esta

Comissão,  da  qual  deve  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

Ao instituir  a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM – e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM –, o

Estado de Minas  Gerais  adquire  não apenas os instrumentos necessários  para o
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controle e o melhor aproveitamento do potencial minerário do Estado como também

uma legislação  básica  para  a  obtenção  dos  recursos  financeiros  necessários  ao

custeio, monitoramento e fiscalização desse ramo de atividade, que corresponde a

um dos mais importantes segmentos econômicos do Estado.

Essa avaliação pode-se confirmar não apenas no tocante à produção das riquezas

minerais, mas também em relação à geração de empregos diretos e indiretos, por

tratar-se de atividade que demanda mão de obra das mais expressivas.

Observa-se que a proposta, oriunda do Poder  Executivo, tem como fundamento

constitucional o preceito expresso pelo art. 145, II, da Constituição da República, que

atribui competência ao Estado membro para instituir taxas, em razão do exercício do

poder  de  polícia  ou  pela  utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Mostra-se pertinente a assertiva do Chefe do Poder Executivo, na formulação da

exposição de motivos relativa à proposta em comento, ao afirmar que a instituição da

taxa, no caso em análise, é o meio mais adequado, à luz da justiça, pelo fato de a

atividade estatal relativa ao cadastramento, fiscalização e monitoramento da atividade

minerária ser custeada pelos próprios agentes que desenvolvem a atividade minerária

no Estado.

Pode-se dizer que é de domínio público o fato de a própria existência do Estado

depender da busca de financiamento, por meio da arrecadação dos tributos que a

Constituição da República lhe autoriza instituir por força de lei, pois, do contrário, não

existiriam meios para a manutenção da máquina pública, das atividades de ensino, de

segurança pública, de saúde, da proteção ao meio ambiente, entre tantas outras que

lhe foram outorgadas por imperativo constitucional.

O Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 77, que “as taxas cobradas pela

União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas

respectivas  atribuições,  têm  como  fato  gerador  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”. É fácil observar, portanto, que a

proposta  em  apreço,  no  que  tange  à  instituição  da  TFRM,  encontra-se

suficientemente amparada nos preceitos de ordem constitucional e legal que regem a
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matéria.

Relativamente à instituição do CERM, observa-se que a proposta encontra amparo

na disposição constante do art. 23, XI, da Constituição Federal, que coloca, no âmbito

da competência material da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

a função de “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa

e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios”.

Quanto à previsão das isenções do pagamento do tributo, constante do art. 4º do

projeto,  nota-se  a  adequação  da  proposta  aos  princípios  e  normas  de  ordem

constitucional e legal que amparam a microempresa, que deve gozar de tratamento

favorecido, inclusive no que se refere às questões tributárias, conforme ocorre neste

caso.

A  proposta  deixa  claro,  também,  o  sujeito  passivo  da  obrigação  tributária  e

estabelece, por meio do seu art. 8º e seguintes, as penalidades a que se sujeitam os

agentes que descumprirem os comandos insculpidos na norma.

Verifica-se,  pelo  registro  de  protocolo  do  projeto  nesta  Casa,  que ele  atende à

limitação  prevista  no  art.  152,  §  1º,  da  Constituição  mineira,  que  não  admite  a

apresentação de proposta que tenha por objeto a instituição ou a majoração de tributo

estadual no período de noventa dias que antecede o término da sessão legislativa.

Por último, há de se ressalvar que não ocorre, na situação em análise, qualquer

excesso de exação fiscal ao se considerar a obrigatoriedade de as empresas que

exercem  atividade  minerária  recolherem  a  Compensação  Financeira  sobre  a

Exploração Mineral – Cefem –, instituída pela Lei nº 7.990, de 28/12/89.

Conforme  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  do  Recurso

Extraordinário  nº  228.800-5-DF,  publicado  em  16/11/2001,  a  natureza  jurídica  da

receita auferida com a cobrança da Cefem não é de ordem tributária, representando

receita de natureza patrimonial, uma vez que as riquezas minerais e os bens que

compõem o subsolo pertencem à União (art. 20, IX, Constituição Federal).

Não vislumbramos, portanto, quaisquer vícios de ordem constitucional ou legal que

possam servir de obstáculo para a normal tramitação da proposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 2.445/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 115/2011, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer sobre a sua

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

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

Fundamentação

A proposição em tela visa a alterar a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a

legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras  providências,  de  modo  a  autorizar  a

concessão de incentivos e benefícios fiscais pelo Poder Executivo e criar adicional de

alíquota  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS – incidente sobre produtos como bebidas alcoólicas, cigarros e

armas.

Nos termos da mensagem do Governador que encaminha o projeto, “as medidas

propostas  buscam:  fomentar  os  setores  econômicos  com  a  redução  da  carga

tributária nas operações especificadas; favorecer as classes economicamente menos

favorecidas com a redução da carga tributária nas operações com feijão; incentivar o

consumo de gás natural veicular no Estado, pois se trata de combustível com baixa

emissão  de  gases  tóxicos;  e  concretizar  políticas  públicas  com  o  adicional  de
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alíquotas previsto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição da República Federativa do Brasil nas operações com as mercadorias

que especifica”.

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

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

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

66 da Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do

Estado para legislar sobre a matéria, na medida em que é da competência do Estado,

no âmbito da legislação concorrente, legislar sobre direito tributário (art. 24, I).

Passemos então à análise das alterações pretendidas.

Em  cumprimento  do  princípio  da  legalidade  constante  do  art.  150,  §  6º,  da

Constituição da República de 1988, e da reserva legal, constante do art. 97, II, do

Código Tributário Nacional, o art. 1º do projeto autoriza a redução da carga tributária

nas operações com materiais cerâmicos, areia e brita para até 0%, com o escopo de

fomentar o setor econômico e viabilizar a redução do déficit habitacional.

Em relação à telha plástica, autoriza a redução para até 12%. Em razão disso, o art.

3º do projeto promove a revogação dos dispositivos da Lei nº 6.763 que autorizavam

a redução da carga tributária nas operações com os referidos produtos para até 7%.

Além  disso,  com  o  intuito  de  incentivar  o  consumo de  gás  natural  veicular  no

Estado, uma vez que se trata de combustível com baixa emissão de gases tóxicos, o

projeto autoriza a redução da carga para até 12% nas operações internas com gás

natural veicular – GNV.

Autoriza ainda a redução para até 0% da carga tributária nas operações internas

com feijão. A medida, segundo o disposto na justificativa que acompanha o projeto,

tem por objetivo reduzir o valor da mercadoria por ser ela consumida especialmente

pelas classes menos favorecidas economicamente.

Além da concessão dos referidos benefícios, a proposição, em seu art. 2º, cria um

adicional de dois pontos percentuais,  até 31/12/2015, sobre as alíquotas de ICMS

incidentes nas operações com bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de

melaço, com cervejas sem álcool, com cigarros e produtos de tabacaria e com armas.
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Sobre  a  matéria,  cumpre-nos  trazer  à  baila  o  disposto  nos  arts.  167,  IV,  da

Constituição da República  de  1988,  e 82 do Ato  das  Disposições Constitucionais

Transitórias – ADCT.

Dispõe o art. 167, IV, que é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão,

fundo ou despesa. Essa regra comporta algumas exceções previstas no próprio texto

constitucional.

Nos  termos  do  art.  82,  §  1º,  do  ADCT,  os  Estados  devem  instituir  Fundo  de

Combate à Pobreza e, para seu financiamento,  podem criar  adicional de até dois

pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos e

nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da

Constituição. Este último artigo, por sua vez, dispõe que, no que tange ao ICMS, cabe

à  lei  complementar  definir  seus  contribuintes;  dispor  sobre  substituição  tributária;

disciplinar o regime de compensação do imposto; entre outras disposições. Trata-se

de lei de normas gerais do ICMS.

Ressaltamos que a Lei Complementar nº 87, de 13/9/96, que dispõe sobre o ICMS,

não estabeleceu as condições a que se refere o § 1º do art. 82 do ADTC.

Não obstante, dada a ausência de lei federal dispondo sobre o tema, nos termos do

art. 24, § 3º, da Constituição da República, que trata da competência concorrente,

pode  o  Estado  exercer  a  competência  legislativa  plena,  para  atender  a  suas

peculiaridades.  Assim,  não  vislumbramos  óbice  jurídico  às  disposições  sobre  o

adicional de ICMS constantes do projeto. Ressaltamos, no entanto que, segundo o §

4º do mesmo artigo, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Por fim, no que toca ao art.  4º do projeto, salientamos que ele está em perfeita

consonância  com  os  arts.  150,  III,  “b”  e  “c”,  da  Constituição  Federal,  que

estabelecem,  respectivamente,  os  princípios  da  anterioridade  e  da  anterioridade

nonagesimal.

Informamos que os aspectos orçamentários e financeiros, bem como a adequação

às  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  serão,  no  momento  oportuno,

analisados  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  que  o

relatório de impacto está disponibilizado.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.447/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 201.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.149/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.149/2011,  de  autoria  do  Deputado  Deiró  Marra,  que  dá

denominação de Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805, foi  aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.149/2011

Dá denominação à Rodovia LMG-805, que liga a BR-262, no Município de Uberaba,

à BR-464, no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Rui Narciso da Silva a Rodovia LMG-805, que liga a BR-

262, no Município de Uberaba, à BR-464, no Município de Conquista.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.904/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.904/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Campinaverdense de Defesa Comunitária – ONG

Trabalho Social, com sede no Município de Campina Verde, foi aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.904/2011

Declara de utilidade pública a Associação Campinaverdense de Defesa Comunitária

– Adec –, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Defesa Comunitária – Adec –, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.049/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.049/2011,  de  autoria  do  Deputado Sebastião  Costa,  que

declara de utilidade pública a Fundação Alberto Geraldo Dias, com sede no Município

de Cataguases, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.049/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Alberto  Geraldo  Dias,  com  sede  no

Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Alberto Geraldo Dias, com

sede no Município de Cataguases.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Jayro Lessa e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagem  nº  127/2011  (encaminhando  o

Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Questão  de  ordem  -

Registro de presença - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.572 a 2.582/2011 - Requerimentos nºs 1.705 a 1.750/2011 -

Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (2), de Participação Popular, de

Defesa do Consumidor,  de Turismo e de Meio Ambiente,  da Deputada Rosângela

Reis  e  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Célio  Moreira,  Adalclever  Lopes  e

Sargento Rodrigues (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo

(2),  de Defesa do Consumidor,  de Meio Ambiente e de Segurança Pública e dos

Deputados Rogério Correia (3), Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva - Questão de

ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Pinduca  Ferreira,  Bruno

Siqueira,  Fred  Costa  e  Pompílio  Canavez  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  ordem  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões de  Participação Popular e de Meio

Ambiente, da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Adalclever Lopes, Célio

Moreira  e  Sargento  Rodrigues  (2);  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (2), de Turismo, de Defesa do

Consumidor  e  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  aprovação  -  Requerimento  do

Deputado Sargento Rodrigues; aprovação; Palavras do Sr.  Presidente; Decisão da

Presidência - Requerimento nº 513/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimento nº 514/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 647/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 706, 707,

708,  723  e  724/2011;  aprovação  -  Requerimento  nº  749/2011;  aprovação  com  a
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Emenda nº 1 - Requerimento nº 767/2011; aprovação - Inexistência de quórum para

votação -  2ª  Fase:  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 577/2011; aprovação - Discussão, em 1º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 18/2011; encerramento da discussão - Discussão, em 1º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011; encerramento da discussão

-  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.266/2011;

aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

328/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 765/2011; aprovação - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.243/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem -  Fred Costa  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes -  Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h15min, a lista de comparecimento
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de contar com a atenção

especial de V. Exa. e dos ilustres colegas Deputados que se encontram no Plenário.

Na quinta-feira passada, os servidores da nossa Casa reuniram-se com as lideranças

sindicais  no  teatro,  de  forma muito  ordeira  e  disciplinada,  para  reivindicar  que  o

projeto de reajuste dos servidores do Legislativo fosse aportado em Plenário para que

o  votássemos.  Há  o  compromisso  do  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis

Pinheiro, de colocar o projeto em votação, e já há toda uma negociação efetivada

com os servidores. Questionei por que não tivemos a cobertura do setor de imprensa

da Casa, já que, quando houve aqui a presença dos servidores da educação, os fatos

ocorridos com a participação de vários Deputados desta Casa, tanto da Oposição

como  da  Situação,  foram  totalmente  cobertos  pela  Assessoria  de  Imprensa.  Os

policiais  militares  e  Bombeiros  estiveram  aqui  fazendo  manifestação,  e  a  Casa

novamente cobriu o evento. Ao questionar a Sra. Cristiane, Gerente da Assessoria de

Imprensa desta Casa, por que não havia nenhum repórter fotográfico e jornalístico

para cobrir o evento, ela disse que esse tipo de evento não é coberto pela Casa. No

dia  seguinte,  questionada  por  este  Deputado  se  havia  recebido  ordem  de algum

Deputado  da  Mesa  para  não  publicar  a  matéria,  ela  disse  que  recebeu  apenas

orientação do Diretor de Comunicação, Sr. Lúcio Perez. Sr. Presidente, quero alertar

a V. Exa. e os demais Deputados que há Diretor nesta Casa que entende que dá

ordem para Deputado; há Diretor nesta Casa que precisa ser colocado no seu lugar e

na sua posição hierárquica. Isso precisa ser dito pela Mesa desta Casa. A Assembleia

está  devendo  isso,  sobre  o  que  venho  alertando  o  Presidente  Dinis  Pinheiro.  O
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Diretor  Lúcio  Perez foi  questionado por  que não publicou sequer  no  “Assembleia

Informa”.  Lá  estava  este  Deputado,  Líder  do  PDT;  lá  estava  o  Deputado  Duarte

Bechir, Vice-Líder de Governo; lá estava o Deputado Rogério Correia, Líder do PT; e

por que não saiu uma linha? Ao questionar o Presidente ontem, ele disse que não há

nenhuma orientação desta Casa, nem do Presidente nem da Mesa, para não ser

publicado. Ele entende que é perfeitamente plausível a publicação, pois não há o que

esconder, é uma reivindicação justa dos servidores. Infelizmente, temos o Diretor de

Comunicação que entende que pode publicar o que quer, não o que os Deputados

fazem nesta Casa. Quero deixar claro que esta Mesa precisa determinar a esse moço

que não se dá  ordem para  Deputado desta  Casa.  Ele  deve cumprir  sua função,

inclusive cobrindo os acontecimentos, porque nossos servidores estavam lá. Todos

estavam  lá  solicitando  o  apoio  dos  Deputados,  e  vários  Deputados  estiveram  lá

prestando esse apoio. Tinha feito o compromisso de obstruir todos os projetos desta

Casa, mas ontem conversei com o Presidente e sei que ele também conversou com a

direção  sindical  dos  servidores  da  Casa,  dizendo  que o  projeto  de  reajuste  será

colocado em votação o mais breve possível, mas que está tentando resolver outras

questões internas. Então, devemos dar um voto de confiança ao Presidente. Vamos

dar o voto de confiança, até porque houve franqueza na conversa do Presidente com

este Deputado e os servidores. Mas não podemos entender que nosso servidor não

pode reivindicar, que o nosso servidor não tem direito de procurar um Deputado para

fazer  interlocução.  Isso  não  podemos  permitir.  Ainda  bem  que  a  posição  do

Presidente Dinis Pinheiro foi tranquila e serena. Espero que, a partir desse episódio, o

Sr. Lúcio Perez não dê mais ordem para não publicar fatos. Perguntei a ele se havia

orientação de algum Deputado da Mesa, e ele respondeu que não havia, que era uma

tradição não publicar esses acontecimentos. Quer dizer que dos demais servidores

podem publicar, mas dos servidores do Legislativo não podem. É uma reivindicação

justa, transparente e tranquila. Não há nenhum problema na reivindicação.

O Sr. Presidente - Deputado, conclua, por favor.

O Deputado Sargento Rodrigues - Estou terminando, mas o meu tempo começou a

contar  de  forma  errada,  porque  já  comecei  minha  questão  de  ordem  com  dois

minutos e meio. A questão de ordem é pertinente. Perfeitamente, começou a contar
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errado.  Sabemos  que  nosso Presidente  é  uma pessoa  séria,  honrada  e  que  vai

colocar o projeto em pauta. Nesta semana, não vamos falar em obstrução. Vamos

aguardar até a semana que vem para saber se já foi dada solução para o que a Mesa

está encaminhando, pois precisamos disso. Sr. Presidente, o projeto do Judiciário já

passou em 1º turno, o projeto do Ministério Público já está aqui,  a mensagem do

Governador será lida agora mesmo pelo ilustre Deputado que se encontra à direita de

V. Exa., tratando do reajuste geral dos servidores do Estado e estabelecendo uma

política remuneratória, inclusive com a data-base. Não há motivo para postergar o

projeto de reajuste. Mas, infelizmente, muitos Deputados não têm coragem de tocar

nesse assunto aqui, e estou tocando. É preciso que a Mesa assuma o papel de Mesa

e,  do  ponto  de  vista  do  organograma  hierárquico  desta  Casa,  saiba  colocar  as

pessoas em seus devidos lugares. Confio na gestão desta Mesa e sei que o projeto

chegará. O projeto prevê a retroatividade do aumento a 1º de maio e será colocado

em  votação,  conforme  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  expôs  não  apenas  para  este

Deputado, como também para os Deputados Duarte Bechir e Rogério Correia, que

estiveram lá. O que não pode, Deputado Jayro Lessa, que neste momento preside

esta reunião, é deixar os servidores nessa expectativa. Então, diante do compromisso

assumido pelo Presidente, não farei obstrução esta semana. Mas espero que até a

próxima semana tenhamos uma resposta de pelo menos pautar o projeto. O servidor

quer isso, ele está angustiado, preocupado e tem razão, porque está vendo projeto de

outros servidores, de vários poderes e órgãos, tramitarem nesta Casa. Então, isso é

justo.  O  que  estamos  pedindo  aqui  é  razoável.  Assim  como abordei  o  Deputado

Inácio Franco, que tem conduzido de forma séria e tranquila os nossos trabalhos,

espero que V. Exa. possa dizer ao Presidente que é necessário avançar um pouco

mais, colocando o projeto na pauta, e colocá-lo em votação. Deixe o projeto na pauta.

Isso é até bom porque tranquiliza os servidores. Entretanto, que fique claro: tem de

dar publicidade às atribuições, ao que os Deputados fazem neste Poder. Esperamos

isso. Espero que seja a primeira e última vez que ocupo esta tribuna para cobrar do

Diretor de Comunicação a publicidade dos atos praticados por Deputados. A não ser

que o Diretor de Comunicação tenha virado Deputado e ocupe cargo na Mesa, assim

a conversa muda. Hierarquicamente, respeito V. Exa., os Deputados e as Deputadas
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da Mesa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Os servidores têm o apoio de todos os Deputados e não apenas

da Presidência da Mesa. Existe intenção de votar o projeto o mais breve possível. O

Presidente Dinis  Pinheiro é uma pessoa de palavra e,  com certeza,  irá  cumprir  o

compromisso que fez.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 127/2011*

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia,  Projeto  de lei  que estabelece diretrizes  e parâmetros para a

política remuneratória dos servidores públicos da administração direta, autárquica e

fundacional  do Poder Executivo do Estado.  As regras propostas no Projeto visam

estabelecer um sistema remuneratório justo e equilibrado, que assegure a concessão

de reajuste geral anual, além de reduzir as distorções existentes entre as carreiras do

Poder Executivo. O Projeto estabelece critérios objetivos para definição de recursos a

serem alocados na política remuneratória em cada exercício.

Propõe-se a fixação de uma data-base para a concessão de reajuste geral anual

aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder

Executivo, para incidência a partir de outubro de 2011. Outros instrumentos da política

remuneratória,  para reajuste geral  anual,  estão previstos no Projeto, tais como os

mecanismos de desenvolvimento nas carreiras e a concessão de reajustes setoriais

para correção de distorções remuneratórias. O Projeto prevê, ainda, a concessão de

reajustes salariais de cinco por cento, em outubro de 2011 e em abril de 2012, para

todas as carreiras do Poder Executivo, com exceção daquelas sujeitas a reajustes

específicos no mesmo período.

Os critérios propostos no Projeto viabilizam a compatibilidade fiscal entre o sistema

remuneratório  e  o  equilíbrio  fiscal  do  Estado,  ficando  assegurada,  assim,  a

sustentabilidade dos instrumentos da política remuneratória. A definição de critérios

para alocação de recursos na política remuneratória representa uma conquista para o
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funcionalismo  público  estadual  e  se  insere  em  um  conjunto  de  medidas  para

valorização dos servidores, que tiveram início com a reestruturação dos planos de

carreiras.

Destaco  que  todos  os  valores  de  impacto  financeiro  decorrentes  da  proposta

contida  no  presente  Projeto  estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesa

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, informo que está sendo feito ajuste na vigência das normas pertinentes à

redução da jornada de trabalho dos servidores em exercício na Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves – CAMG.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto  Pinto  Coelho  Júnior,  Vice-Governador,  no  exercício  da  função  de

Governador.

PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa

data anual para sua aplicação e dá outras providências.

Art.  1º  -  A  política  remuneratória  dos  servidores  públicos  civis  e  militares  da

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo será implementada

conforme as diretrizes e parâmetros estabelecidos por esta lei, visando atender aos

seguintes objetivos:

I - estabelecer um sistema remuneratório que busque assegurar a concessão do

reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II  -  reduzir  as  distorções remuneratórias  existentes  entre  as  carreiras  do  Poder

Executivo;

III - oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas

carreiras, com o fortalecimento e aprimoramento do sistema de mérito; e

IV - assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal

do Estado.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
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I - exercício de aplicação: o exercício em que ocorrer a aplicação dos recursos para

pagamento  dos  acréscimos  pecuniários  decorrentes  da  implementação  dos

instrumentos da política remuneratória;

II  -  exercício  de  referência:  o  exercício  imediatamente  anterior  ao  exercício  de

aplicação, que servirá de parâmetro para a aferição dos valores da Receita Tributária

e da Despesa com Pessoal a serem utilizados no cálculo de que trata o art. 3º;

III  -  receita tributária: o valor  total de recursos provenientes da arrecadação dos

impostos estaduais (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual  e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,

e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos

- ITCD) constantes do balanço geral do Estado relativo ao exercício de referência;

IV - previsão da receita tributária do exercício de aplicação: o valor total de recursos

provenientes dos impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCD), arrecadados até o mês de

agosto do exercício de aplicação,  somado à previsão dessa arrecadação para os

meses  de  setembro  a  dezembro,  conforme  relatório  resumido  de  execução

orçamentária referente ao quarto bimestre;

V - variação nominal da receita tributária: o percentual obtido pela relação entre a

variação  nominal  do  valor  total  da  receita  tributária  arrecadada  no  exercício  de

referência,  e  o  valor  da  previsão  da  receita  tributária  do  exercício  de  aplicação,

conforme a fórmula constante no Anexo;

VI - despesa com pessoal do exercício de referência: o total da despesa bruta anual

com pessoal, apurada no mês de dezembro do exercício de referência, constante no

Relatório  de  Gestão  Fiscal,  conforme  a  alínea  "a"  do  inciso  I  do  art.  55  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao Poder Executivo,

excluídos:

a)  no período de 2011 a 2014,  as  despesas com o pessoal  ativo e inativo das

carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011;

b) no ano de 2011, as despesas com o pessoal ativo e inativo da carreira de que

trata a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003; e

c)  os  valores  pagos  no  exercício  de  referência  relativos  a  despesas  de
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competências de exercícios anteriores;

VII  -  valor  de referência:  o montante  de  recursos financeiros  para aplicação da

política remuneratória de que trata esta lei,  em cada exercício fiscal, calculado na

forma do art. 3º.

Art. 3º - O montante de recursos financeiros para a política remuneratória de que

trata esta lei, em cada exercício, terá por referência o valor resultante da aplicação

de, no mínimo, 55% (cinquenta e cinco por cento) do percentual da variação nominal

da receita tributária do Estado sobre o valor da despesa com pessoal do exercício de

referência, de que tratam os incisos V e VI do art. 2º.

Art.  4º  -  São  condições  para  a  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória em um determinado exercício:

I  - limite para a despesa total com pessoal do Poder Executivo, no exercício de

aplicação,  de  92,86% (noventa  e  dois  vírgula  oitenta  e  seis  por  cento)  do  limite

percentual estabelecido na alínea “c”  do inciso II  do art.  20 da Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000, apurado no 2º quadrimestre, considerando as despesas já

efetuadas  até  agosto  e  as  previstas  para  os  meses  de  setembro  a  dezembro,

apuradas no mês de setembro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira

- JPOF, e publicada no Órgão Oficial dos Poderes do Estado até o dia 30 do mesmo

mês; e

II - variação nominal da receita tributária positiva.

Parágrafo  único  -  Para  atendimento  ao  disposto  no  inciso  I,  a  aplicação  dos

recursos financeiros para a política remuneratória poderá ser parcial, respeitando o

limite  máximo  de  92,86%  (noventa  e  dois  vírgula  oitenta  e  seis  por  cento)

estabelecido.

Art. 5º - A ausência de qualquer das condições previstas no art. 4º acarretará a não

aplicação dos recursos financeiros na implementação dos instrumentos da política

remuneratória de que tratam os incisos I, VI, VII, VIII , IX e X do art. 7º.

§ 1º -  Os recursos financeiros voltarão a ser aplicados no exercício em que as

condições definidas no art. 4º forem restabelecidas, observado o disposto nos §§ 2º e

3º.

§ 2º - Na hipótese de variação nominal negativa da receita tributária, os recursos
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somente voltarão a ser aplicados quando constatada arrecadação de receita tributária

superior ao valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a

variação nominal negativa da receita tributária.

§ 3º - Na hipótese prevista no § 1º será utilizado como exercício de referência o que

for anterior  àquele em que tenha ocorrido a variação nominal  negativa da receita

tributária,  em relação ao exercício de aplicação que apresentar  a recuperação na

arrecadação da receita tributária.

Art. 6º - A implementação da política remuneratória de que trata esta lei far-se-á

anualmente no dia 1º de outubro, para fins do disposto no inciso I do art. 7º.

Parágrafo único - Em virtude da previsão legal de datas e índices específicos de

reajuste salarial, o disposto no “caput” não se aplica:

I - nos exercícios de 2011 a 2015, às carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de

2011; e

II - nos exercícios de 2011 e 2012, à carreira de Defensor Público, a que se refere a

Lei Complementar nº 65, de 2003.

Art.  7º  -  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  art.  3º  serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei:

I - revisão geral de remuneração de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do

Estado;

II - progressão e promoção do servidor, na forma estabelecida na lei de criação da

respectiva carreira;

III - concessão de Adicional de Desempenho - ADE -, nos termos da Lei nº 14.693,

de 30 de julho de 2003;

IV  -  concessão  de  adicionais  de  que  tratam  os  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais e Transitórias - ADCT/CE/89;

V - gratificações vinculadas ao cargo efetivo de acordo com a legislação vigente até

a data de publicação desta lei;

VI  -  concessão,  a qualquer  título,  de novas vantagens,  gratificações,  adicionais,

aumento ou reajuste de vencimento básico de cargos efetivos, e dos proventos de

aposentadoria e de reforma;

VII - aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da promoção
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por escolaridade adicional, na forma da legislação;

VIII - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração;

IX - reajustes específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1º desta lei; e

X - concessão de abonos eventuais.

Art. 8º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2011, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I - carreira de Professor de Educação Superior de que trata o item I.1 do Anexo I da

Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

II - carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Médico, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia,  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Médico  da  Área  de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar  de Saúde e Tecnologia,  Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde e Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, de que tratam os

itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005;

III  -  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da

Defesa  Social,  Analista  Executivo  da  Defesa  Social,  Auxiliar  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da

Defensoria Pública,  de que tratam os itens I.1.1, I.1.2,  I.1.3, I.2.1,  I.2.2 e I.2.3 do

Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

IV - carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  Fiscal  Agropecuário,  Especialista  em  Gestão  de

Defesa  Agropecuária,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  Técnico  de

Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que tratam os itens

II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

V  -  carreiras  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e
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Auditor Interno, de que tratam os itens III.1 e III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de

2005;

VI - carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor

Ambiental, de que tratam os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1 do Anexo IV da Lei nº

15.961, de 2005;

VII  -  carreiras  de  Auxiliar  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4, V.2.1, V.2.2 e

V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII  -  carreiras  de  Auxiliar  em  Atividades  de  Ciência  e  Tecnologia,  Técnico  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, de que tratam os itens VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do

Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

IX  -  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Técnico  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista  de  Gestão  Artística,  Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,

Professor  de  Arte,  Auxiliar  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  Técnico  de  Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro, de que tratam os

itens VII.1.1, VII.1.2, VII.1.3, VII.1.4, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6,

VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 2005;

X - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia  e  Qualidade,  Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,  Auxiliar  de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar

de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento Econômico e
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Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração

de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de

Estádios, de que tratam os itens VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.2.1, VIII.3.1, VIII.3.2,

VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2,

VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo VIII da Lei nº

15.961, de 2005;

XI - carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e

Obras  Públicas,  Fiscal  Assistente  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  Fiscal  de

Transportes e Obras Públicas e Gestor  de Transportes  e Obras Públicas,  de que

tratam os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei nº 15.961, de

2005;

XII  -  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica,  Auxiliar  de Administração Geral,  Técnico da Indústria  Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os itens

X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X

da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII - carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, de que

tratam os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006;

XIV  -  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  Analista

Fazendário de Administração e Finanças, de que tratam os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.190, de 2006;

XV - carreiras de Advogado Autárquico e Procurador do Estado, de que tratam o

Anexo III da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008, e o Anexo da Lei nº 18.798,

de 31 de março de 2010, respectivamente; e

XVI - carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico

Universitário, Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário,

de que tratam os itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de 2005.

Art. 9º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores resultantes da aplicação do reajuste de que trata o “caput” do art. 8º.
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Art.  10  -  Os reajustes  de  que tratam os  arts.  8º  e 9º  aplicam-se às  vantagens

pessoais a que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, o

§ 3° do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de  1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor das seguintes vantagens:

I - Vantagem Temporária Incorporável - VTI, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

II  -  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional - GEDAMA, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008; e

III  -  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional - GEDIMA, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.

Art.  11 -  Os reajustes de que tratam os arts.  8º  e 9º aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 12 - Serão deduzidos do montante de recursos disponíveis para aplicação da

política remuneratória em 2012 os acréscimos na folha de pessoal decorrentes dos

reajustes definidos no art. 9º.

Art. 13 - O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos de regulamento, a jornada

de trabalho  dos servidores que venham a desempenhar  suas funções na Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o inciso V do art. 2º da Lei nº de de 2011)

VNRT =
Previsão da receita tributária do exercício de aplicação

-1 x 100
Receita tributária do exercício de referência

VNRT = variação nominal da receita tributária”

- 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
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Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente em exercício, Deputado Jayro Lessa, o

que me traz aqui é essa questão dos servidores. Mas, antes disso, gostaria de fazer a

apreciação de um fato acontecido ontem, em Contagem. Ontem houve um culto na

Igreja Presbiteriana Central em comemoração dos 100 anos de Contagem. Tivemos a

alegria, eu, a Marília Campos e o Irineu, Presidente da Câmara Municipal, de ouvir a

pregação do Deputado João Leite em um culto em que se comemoravam os 100

anos do Município.  Foi uma belíssima pregação, no antigo salão do Mafunfo,  em

Contagem, que estava cheio, principalmente de jovens. O Deputado João Leite deu

um belo testemunho, mostrando como a política pode estar a serviço do louvor e da

glória  de  Deus  quando é  feita  com  justiça  e  voltada para  o  bem comum.  Fiquei

orgulhoso por ser colega do Deputado João Leite há 17 anos e pela bela pregação

que fez em Contagem, que emocionou muito a Prefeita Marília Campos e consagrou,

de certa forma, o seu trabalho à frente da Prefeitura. Obrigado, João Leite, pela sua

presença, a convite do Pastor Toninho, grande líder em Contagem, pessoa que tem

contribuído e tem sido, não sei se vocês sabem, um parceiro dileto no silêncio dele e

da Prefeita Marília Campos. Toda segunda-feira ele se encontra com a Marília para

uma reflexão, orientação. Ele tem ajudado muito a administração. Obrigado por ter

estado em Contagem ontem.

O ditado popular “casa de ferreiro, espeto de pau” se aplica a esta Casa, Pinduca,

pois aqui votamos projetos de todos os setores, e sempre os projetos do Legislativo

ficam  para  o  final.  Eu  não  me  engano:  quando  recebemos  aqui  projetinhos  do

Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, modificando planos

de carreira,  na verdade,  são aumentos disfarçados,  que representam até 25% ou

30%  para  algumas  carreiras  específicas  desses  órgãos.  Nunca  me  engano  em

relação a isso. No entanto, na hora de discutir o projeto do Legislativo, é essa agonia.

O último aumento para os servidores do Legislativo foi concedido há 18 meses, e a

inflação acumulada é praticamente de dois anos. O aumento teria de ser, no mínimo,

de  13%  ou  14%,  sem  esses  subterfúgios  a  que  estamos  assistindo  em  outros
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Poderes, para os quais os aumentos são maiores. Até mesmo algumas categorias do

próprio Executivo têm recebido aumentos maiores que os concedidos aos servidores

desta Casa. Portanto, penso que não dá para a Mesa desconsiderar essa questão.

Entendo que vivemos uma conjuntura política  adversa em relação à  questão dos

professores,  mas  isso  já  passou.  Será  que  teremos  de  esperar  uma  próxima

conjuntura adversa para justificar que não houve jeito de votarmos o aumento dos

servidores?  Então,  quero  fazer  um  apelo.  Ressalto  que  o  aumento,  mesmo

retroagindo a 1º de maio, não corrige totalmente a injustiça. E a inflação acumulada

de  maio  até  agora?  É  como se  estacionasse,  ficasse  seis  meses  sem  aumento

salarial.  Quero  deixar  bem  claro  que  a  Mesa  é  eleita  por  nós.  Ela  tem  essa

competência e prerrogativa específica, mas tem de agir de acordo com a vontade e o

desejo de todos, e não pode ser diferente. Não estamos em uma autocracia, de jeito

nenhum! Entendo que todos aqui têm de ser ouvidos. O Colégio de Líderes tem de

ser convidado para essa discussão. O que o Sargento Rodrigues denuncia é grave.

Até pensei em colocar um parágrafo – porque é censura - em algum artigo do projeto,

dizendo que esse aumento aplica-se a todos, exceto aos cargos de confiança da área

de comunicação social ou de alguns setores de direção da Assembleia, porque isso

deveria ser uma preocupação de todos. (- Palmas.) Sabemos que hoje há um limite

para os salários, o teto, e que para alguns cargos o aumento não faria diferença

alguma, porque já extrapolam ou esbarram no teto. Porém, para a grande maioria,

principalmente para os concursados mais recentes, esse aumento interessa muito.

Poderíamos até pensar em um parágrafo único, para que alguns não usufruíssem

desse  aumento.  O  Deputado  Rogério  Correia  é  do  PT  e  está  acompanhando  a

questão do aumento. Entendo que esse seria um bom momento para o sindicato dos

servidores  olhar  o  histórico  dessa  discussão  sobre  vantagens  de  servidores  em

tempos anteriores, bem como a postura que o PT teve, e soltar uma segunda carta de

desagravo ao companheiro Rogério Correia, que tem sido um lutador e um defensor

do aumento salarial também para os servidores do Legislativo. Obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - A Presidência registra a presença, na

antessala  do  Plenário,  dos  integrantes  do  projeto  Turma  do Chapéu  e  do  PSDB
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Jovem.

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 2.572/2011

Altera o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4 de agosto de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 17.699, de 4 de agosto de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, a

qualquer  tempo,  a  partir  da  data  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  a

Feluma  deixar  de  cumprir  quaisquer  das  obrigações  firmadas  no  Projeto  de

Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo o prazo de dez anos

contados da mesma data, não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1º .”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O Poder Executivo procedeu à doação, com encargo, nos termos do §

4º  do  art.  17,  da  Lei  nº  8.666,  de  21/6/93  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  da

Administração  Pública),  à  Fundação  Educacional  Lucas  Machado  -  Feluma  -  de

terreno  de  propriedade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  constituído  de  área  de

357.798,00m², parte integrante do imóvel de 1.611.160,00m², registrado sob o nº R-

36.528, fls. 174, Livro 3 BB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa

Luzia.

O  imóvel  se  localiza  no  Município  de  Lagoa  Santa,  no  Bairro  Várzea,  tendo

pertencido  à  extinta  Fundação  Estadual  do  Bem-Estar  do  Menor  -  Febem  -,

atualmente vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

O projeto encaminhado tem por objetivo a instalação do novo câmpus universitário
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da  Faculdade  de  Ciências  Médicas  e  prevê  encargos  a  serem  cumpridos  pela

Feluma, trazendo uma série  de  benefícios  ao Município e à  população de Lagoa

Santa.

Ocorre que, de acordo com a complexidade da obra contida no art. 1º, determina-se

um tempo bem maior para se falar em reversão. Nota-se nos documentos anexados

neste projeto que a licença ambiental só foi concedida em 30/8/2010, e o parecer

técnico  da  diretoria  de  infraestrutura física  da  Secretaria  de  Estado de Saúde  foi

outorgado em 31/8/2011 (Parecer Técnico nº 613/11).

Só agora é que a  Feluma,  após  a  aprovação dos documentos necessários,  irá

iniciar a execução das obras relacionadas no referido artigo de lei, motivo pelo qual

necessita da urgente ampliação do prazo contido no art. 3º da referida lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

Confere ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  conferido  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG -  providenciará,  com recursos de  seu orçamento,  a fixação de

placas indicativas do título conferido ao Município.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O Município de Itabira, berço do poeta Carlos Drummond de Andrade,

na região Central de Minas, foi rota de tropeiros que se dirigiam de Ouro Preto a

Diamantina utilizando-se de uma das mais importantes vertentes da Estrada Real. A

atividade tropeira deixou muitos traços no local, especialmente no Distrito de Ipoema,

onde tinham parada as tropas que se deslocavam por essa estrada.

A pequena e  simpática  Ipoema tem  sua história  forjada  nas  tropas  que por  lá

passavam,  responsáveis  por  abastecer  Diamantina  através  de  burros  e  mulas
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carregados de alimentos. Ao saírem da região, retornavam rumo ao Rio de Janeiro

para descarregar as riquezas de Minas, que dali seguiam para a Europa. Os tropeiros

também exerciam outras atividades como as de correio, emissário oficial, transmissor

de  notícias,  intermediador  de  negócios,  aviador  de  receitas  e  portador  de

encomendas.

Os  tropeiros  tinham  uma  alimentação  bem  simples,  embora  farta:  carne-seca,

feijão, angu, farinha de mandioca, torresmo e café feito com rapadura, era o que os

sustentava em suas longas viagens. Bebida alcoólica, nem pensar! Só uma reserva

de cachaça que servia como remédio ou “esquenta-peito” nas noites chuvosas.

Sua atividade tem início com a interiorização do povoamento, nos sécs. XVIII e XIX,

quando as minas de ouro são descobertas e, consequentemente, a região começa a

ser ocupada, sendo necessário abastecer a região com alimentos e produtos para os

moradores. O tropeirismo foi  essencial  para a economia  e colonização da época,

além de ter  sido  responsável  pelo  surgimento  de  muitas  cidades  brasileiras,  pois

muitos decidiam fixar  moradia por  acharem um bom lugar  para repouso, além de

exercerem atividades como plantio, criação de gado e comércio. As tropas exerciam

um papel essencial no transporte terrestre de cargas para todas as colônias e regiões

mineradoras.

Ipoema tem sua história resgatada com a divulgação da Estrada Real e a criação

do  Museu  do  Tropeiro,  a  partir  de  exposição  criada  pela  comunidade  local  para

mostrar  os  apetrechos  usados  pelos  tropeiros  antigamente,  valorizando  assim  a

cultura tropeira. Esse Museu mostra a importância do Distrito na época em que se

intensificou a  circulação de tropas  que transportavam alimentos para  abastecer  o

Distrito  Diamantino e riquezas  mineiras  para o  Rio  de Janeiro,  as  quais  seguiam

deste para a Europa.

A importância do tropeirismo para a região de Itabira e em especial para Ipoema -

que neste mês é sede do Seminário Internacional de Tropeirismo - SIT Tropeiro Brasil

-  é tão grande que justifica o reconhecimento, pelo Parlamento mineiro, de Itabira

como Capital Estadual do Tropeirismo. Para tanto, conto com o apoio dos nobres

colegas na aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.574/2011

Declara de utilidade pública o Projeto Social  São Lázaro de Apoio e Incentivo à

Criança e Adolescente para uma Vida Saudável, com sede no Município de Ipuiuna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social São Lázaro de Apoio e

Incentivo à Criança e Adolescente para uma Vida Saudável, com sede no Município

de Ipuiuna.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  O  Projeto  Social  São  Lázaro  de  Apoio  e  Incentivo  à  Criança  e

Adolescente para uma Vida Saudável tem como principal objetivo atender a criança e

o adolescente promovendo a socialização, o aprimoramento pessoal e intelectual, o

esporte, o lazer, a arte e a cultura. Além disso, orienta sobre cuidados com a saúde,

prevenção de doenças, combate o uso de drogas, entre outras atividades.

Dessa forma, desempenha importante papel, contribuindo para o desenvolvimento

de uma sociedade mais justa e equânime.

A referida Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.575/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Vila  de  Nazaré,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Vila  de  Nazaré,  com  sede  no

Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Vila  de  Nazaré,  com  sede  no  Município  de  Divinópolis,  é  uma

entidade  civil  sem  fins lucrativos.  Tem entre  suas  finalidades  precípuas  manter  o

serviço  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos  destinado  a  crianças  que  se

encontram  em  situação de  vulnerabilidade  socioeconômica,  que  estejam na  faixa

etária  de  3  a  10  anos.  O serviço  visa  prevenir  situações  de riscos,  fortalecer  os

vínculos familiares, ampliar trocas culturais e de vivências, incentivar a socialização e

a  convivência  comunitária.  A Vila  de  Nazaré  não  faz distinções  de  etnia,  raça  e

crença,  possibilita  oportunidade  e  facilidades  que  facultem  às  crianças  o

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de dignidade.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.576/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Projeto  João de Barro,  com sede no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a  Associação Projeto João de Barro,

com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Projeto João de Barro designada simplesmente Projeto

João de Barro, constituída em 25/4/2005, é uma pessoa jurídica de direito privado, de
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fins não econômicos e de duração por tempo indeterminado, com endereço na Rua

Santo Antonio, 545, Centro, no Município de Ouro Branco, e foro na Comarca de

Ouro Branco. A Associação Projeto João de Barro tem por finalidade: a promoção do

voluntariado, da ética, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros

valores universais, a construção e a reforma de moradias para familias carentes nas

áreas rural e urbana do Município de Ouro Branco.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.577/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  da  Terceira  Idade  Grupo

Vitalidade do Bairro São Domingos, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a  Associação Movimento da Terceira

Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Movimento da Terceira Idade Grupo Vitalidade do Bairro

São Domingos de Coronel Fabriciano, fundada em 1º/3/2005, com sede na Rua Dom

Oscar, 184, São Domingos, no Município de Coronel Fabriciano, é uma entidade civil,

sem  fins  lucrativos,  com  personalidade  jurídica  e  de  duração  por  tempo

indeterminado.  Tem como finalidade:  atuar na assistência social dos associados e

seus  dependentes,  buscando  fomentar  todas  as  formas  de  expressão  dos  seus

valores como pessoa humana; manter serviço de atendimento médico, odontológico e

psicológico para seus associados e dependentes; promover a integração dos idosos e

seus familiares junto à comunidade do Bairro São Domingos em Coronel Fabriciano.
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O  processo  objetivando  a  utilidade  pública,  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.578/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  de  Propaganda  de

Uberlândia - APP -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Propaganda de Uberlândia - APP -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade tem como finalidade ser uma instituição representativa que

busca  promover  e  salvaguardar  seus  associados  e  congêneres.  Busca,  ainda,

incentivar  a  instrução  e  a  cultura  em  todos  os  seus  níveis,  promover  a  ética,  a

integração, a cidadania, os direitos humanos e a democracia, através de seminários,

cursos, debates e conferências, além de atender outros interesses coletivos de seus

associados, congêneres e sociedade em geral.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação dos Profissionais de

Propaganda de Uberlândia, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.579/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Paraisópolis, com sede no

Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Educacional  de

Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Fundação Educacional de Paraisópolis, entidade com personalidade

jurídica  própria,  com  duração  por  prazo  indeterminado,  tem  sede  e  foro  em

Paraisópolis.

Tem por finalidade criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, escolas e cursos de

ensino fundamental e médio e estabelecimentos de ensino de nível superior,  bem

como de pesquisas, extensão e formação profissional  e de divulgação científica e

cultural; criar e manter serviços educativos, culturais e assistenciais que beneficiem

os estudantes e a comunidade; promover medidas que, atendendo às reais condições

e  necessidades  do  meio,  permitam  ajustar  o  ensino  aos  interesses  e  às

possibilidades dos estudantes.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e 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 2.580/2011

Institui no âmbito do Estado políticas públicas de equidade de gênero, objetivando

coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbano e rural, bem como no

âmbito dos entes de direito público externo, das empresas públicas, sociedades de

economia mista e suas subsidiárias, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  visa  estabelecer  direitos,  normas,  mecanismos  e  sanções

destinados  a  conferir  efetividade  ao  princípio  constitucional  da  igualdade  de

cidadania, estabelecido na Constituição da República, amparando-se na Convenção

sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação  contra  as  Mulheres  -
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Cedaw -, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

Racial - Cerd -, na III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial,

a Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, na Convenção 111 da Organização

Internacional do Trabalho e nas demais normas pertinentes à igualdade de cidadania

ratificadas pelo Brasil.

Art. 2º - É dever do Estado e de seus Municípios incentivar a prática do respeito à

dignidade  das  mulheres,  assegurando-lhes  a  liberdade  e  o  pleno  exercício  da

cidadania.

§ 1º - A igualdade entre mulheres e homens, de que trata esta lei, inclui a garantia

de tratamento que não discrimine mulheres e homens em razão de sexo, orientação

sexual, raça, etnia, pertencimento racial, idade, origem, aparência física, estado de

saúde, deficiência, opinião política, vinculação ou não a partido político ou sindicato,

costume ou crença religiosa, entre outros.

§ 2º - As diferenças e especificidades inerentes à condição feminina não poderão

ser consideradas para justificar tratamento discriminatório, assim considerado o que

acarrete lesão à  integridade da cidadania  das mulheres  nas relações  de trabalho

urbano e rural.

§ 3º - Para garantir a igualdade entre mulheres e homens nas relações de trabalho

urbano e rural, deverão ser implementadas ações positivas e normas assecuratórias

de direitos relativos às especificidades da condição feminina.

Art.  3º -  Cabe ao Estado criar  mecanismos, políticas públicas e ações positivas

visando acelerar a igualdade de fato entre mulheres e homens, bem como prevenir,

coibir e eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres nas relações

de trabalho urbano e rural.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, serão instituídas políticas,

bem como programas e ações:

I - de enfrentamento do sexismo, do racismo e da violência em face da orientação

sexual,  para assegurar  a  incorporação da perspectiva  de raça,  etnia e orientação

sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres;

II  -  de inclusão da perspectiva de gênero nas políticas públicas relacionadas às

mulheres.
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§ 2º - As ações assecuratórias do princípio da igualdade entre mulheres e homens

decorrentes do previsto no “caput” deste artigo incidirão sobre os processos seletivos

e sobre os critérios de avaliação, formação e capacitação profissional, inclusive para

efeito  de promoção e exercício de  cargos de direção,  de confiança,  de chefia  ou

gerência, nas relações de trabalho, vedada toda e qualquer forma de preterimento e

discriminação.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, consideram-se práticas discriminatórias quaisquer

ações orientadas por tratamento diferenciado, conforme prevê o § 1º do art. 2º desta

lei.

Parágrafo único - Considera-se prática de discriminação indireta aquela que, por

atitude,  critério,  disposição ou norma interna,  mesmo que aparentemente  neutros,

coloque  trabalhadoras  e  trabalhadores  em  situação  de  desvantagem,  em

comparação,  ressalvados  os  atos  que  se  justifiquem  pelo  exercício  de  diferentes

funções na hierarquia da empresa ou como ação positiva adotada para compensar

situação desigual e alcançar a igualdade de tratamento.

Art. 5º - O Estado promoverá medidas que visem amparar mulheres e homens no

exercício  compartilhado  e  equilibrado  de  suas  responsabilidades  familiares  e

profissionais, garantindo-lhes o direito ao desenvolvimento pessoal dentro e fora do

mercado de trabalho.

Art. 6º - O Estado adotará o emprego de linguagem inclusiva do gênero feminino na

redação de suas normas internas e de seus textos de comunicação interna e externa,

bem como nos editais de concursos públicos.

Art. 7º - Para efeito da aplicação do disposto nesta lei, no que se refere à relação de

trabalho, serão observadas as normas específicas da legislação trabalhista, no que

couber,  bem como a inclusão dos entes de direito público externo, das empresas

públicas,  das  sociedades  de economia  mista,  de  suas subsidiárias  e  dos  demais

órgãos do Estado e dos Municípios, desde que sujeitos ao regime jurídico próprio das

empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, tal como previsto no

art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República.

Art.  8º  -  As  políticas  de  emprego  terão  como  objetivo  prioritário  aumentar  a

participação  das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  contribuindo,  assim,  para  a
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igualdade  efetiva  entre  mulheres  e  homens,  observados  os  princípios  da

transversalidade  da  questão  de  gênero,  da  corresponsabilidade entre  mulheres  e

homens,  da  conciliação  entre  vida  pessoal,  familiar  e  laboral  e  da  igualdade  de

tratamento e de oportunidades.

Parágrafo único - Para efeito da aplicação e interpretação dos princípios fixados no

“caput” deste artigo, observe-se que:

I  -  a  transversalidade na questão de gênero  traduz-se  na  obrigatoriedade de o

poder público considerar, em qualquer decisão, a forma como são atingidas mulheres

e homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o acirramento das desigualdades

e promover a igualdade efetiva;

II - a corresponsabilização proclama o compartilhamento das responsabilidades de

forma  equânime  entre  mulheres  e  homens,  tanto  na  esfera  privada  -  tarefas

domésticas e familiares - quanto na vida pública - no plano profissional, laboral e de

participação política e social;

III - a conciliação entre vida privada e pública deve assegurar a igualdade no direito

ao pleno desenvolvimento nas respectivas esferas privada e pública, competindo ao

Estado e à sociedade atuar para a eliminação das tensões decorrentes da múltipla

inserção social de mulheres e homens;

IV - a igualdade de oportunidades refere-se ao acesso ao emprego, à permanência

no emprego, à formação e à promoção profissionais, às boas condições de trabalho e

à  justa  remuneração,  garantindo-se  que  a  trajetória  profissional  de  homens  e

mulheres não seja prejudicada pelas responsabilidades da vida privada.

Art.  9º - Os programas de educação e de inserção profissional necessariamente

promoverão a capacitação, o acesso e a permanência das mulheres no mercado de

trabalho,  incluindo-se, para tanto,  conteúdos relativos ao respeito à igualdade e à

dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero.

Art.  10  -  Na interpretação desta  lei,  serão considerados  os fins  sociais  por  ela

visados  e,  em  especial,  as  condições  peculiares  das  mulheres  em  razão  de  sua

participação no mercado de trabalho.

Art.  11 -  O Estado fomentará também ações positivas destinadas a promover  a

cultura  de  igualdade  de  gênero,  visando  estimular  o  equilíbrio  entre  as
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responsabilidades  familiares  e  profissionais,  permitindo,  assim,  o  exercício

compartilhado dessas responsabilidades entre mulheres e homens.

§ 1º - Consideram-se responsabilidades familiares prioritárias, a serem exercidas de

forma compartilhada entre mulheres e homens:

I - os cuidados com as filhas e os filhos menores de dezesseis anos;

II - os cuidados com as filhas e os filhos absolutamente incapazes, de acordo com o

art. 3º, incisos II e III, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

III  -  os  cuidados  com pessoas enfermas e com pessoas idosas que habitem o

domicílio familiar, independentemente da condição legal de dependentes;

IV  -  o  desempenho  dos  afazeres  domésticos  e  demais  encargos  diretamente

relacionados com o atendimento às necessidades familiares essenciais.

Art. 12 - O Estado criará mecanismos de assistência que permitam a redução da

dupla jornada de trabalho das mulheres e de seus efeitos nocivos e discriminatórios.

Art. 13 - Para efeito do previsto nesta lei, considera-se unidade familiar o conjunto

de  pessoas  que  habita  o  mesmo  domicílio,  independentemente  dos  laços  de

casamento ou de união estável, bem como de parentesco em linha reta, colateral ou

transversal ou por afinidade.

Art. 14 - Cabe ao Estado garantir a igualdade de oportunidades entre mulheres e

homens nas relações de trabalho.

Art. 15 - O Estado promoverá ações de incentivo à permanência das mulheres no

mercado  de  trabalho,  sem  prejuízo  da  vida  pessoal  e  das  responsabilidades

familiares.

Parágrafo único - Serão admitidas medidas temporárias de incentivo à contratação

de  mulheres,  para  a  garantia  da  igualdade  de  oportunidades  entre  mulheres  e

homens, mediante:

I  -  disposições  regulamentares  adotadas  nas  áreas  de  recrutamento,  formação,

promoção, organização e condições de trabalho;

II - cláusulas de acordos ou convenções coletivas de trabalho;

III - execução de Plano de Igualdade entre mulheres e homens.

Art. 16 - Caberá ao Estado fomentar a capacitação e a formação de mulheres e

homens para o ingresso e para a permanência no mercado de trabalho em igualdade
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de condições.

Art. 17 - As empresas deverão incorporar o respeito à igualdade de tratamento entre

mulheres  e  homens  como  um  valor  organizacional,  devendo,  para  tanto,  adotar

medidas  preventivas  e  planos  de  ação  para  a  eliminação  de  quaisquer  práticas

discriminatórias nas relações de trabalho.

Parágrafo único - É dever das empresas incluir nos programas de treinamento e

capacitação de suas empregadas e de seus empregados os temas relacionados à

igualdade  entre  mulheres  e  homens,  visando,  assim,  criar  e  manter  uma cultura

interna  de  práticas  de  igualdade,  bem  como  prevenir  condutas  discriminatórias,

notadamente no exercício de cargos de direção, gerência e chefia.

Art.  18 -  A efetividade do princípio constitucional  da igualdade entre mulheres e

homens  deverá  ser  objeto  de  avaliações  periódicas  por  empregadores  e

empregadoras que vierem a adotar ações ou programas de equidade de gênero.

Parágrafo único - Para a realização das avaliações periódicas previstas no “caput”

deste artigo, os entes poderão solicitar orientação e supervisão do Estado através

dos órgãos responsáveis por ações e políticas públicas de gênero.

Art.  19 - As negociações concernentes aos acordos ou convenções coletivas de

trabalho deverão levar em conta o propósito de igualdade de gênero, podendo ser

aproveitadas como instrumentos adequados ao estabelecimento de medidas de ação

positiva  que  facilitem  a  inserção  e  a  permanência  das  mulheres  no  mercado  de

trabalho.

Art. 20 - O Poder Executivo, no âmbito do Estado, conferirá um selo distintivo às

empresas e Municípios que se destaquem na aplicação de políticas de igualdade de

tratamento e de oportunidades para trabalhadoras e trabalhadores.

Parágrafo único - O selo distintivo será reconhecido como um indicador de prática

de igualdade de gênero e poderá ser utilizado pela empresa para fins comerciais e

publicitários.

Art. 21 - Para efeito de concessão de financiamentos pelo Estado, será observado o

desempenho  das  empresas  e  órgãos  requerentes  na  promoção  de  ações  pró-

igualdade de gênero, tanto na gestão de pessoal quanto na cultura organizacional,

admitindo-se  a  recusa  do  financiamento  requerido  em  caso  de  apuração  e
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comprovação de práticas discriminatórias, mesmo que atendidos os demais critérios e

requisitos de avaliação.

Art.  22  -  Dada  a  proibição  expressa  de  diferença  de  salários,  de  exercício  de

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, contida no art. 7º, inciso XXX,

da  Constituição  da  República,  fica  instituído  o  Cadastro  de  Empregadores

Responsáveis por Atos Discriminatórios - Cerad.

Art.  23  -  As  empresas  tomarão  medidas  de  prevenção  quanto  às  práticas  de

assédio  sexual  e  de  assédio  moral,  promovendo  ações  específicas,  bem  como

garantindo o direito de reclamação ou denúncia, interna e externa, por parte de quem

esteja sendo ou tenha sido vítima de tais comportamentos nas relações de trabalho.

Art. 24 - Entende-se por assédio moral nas relações de trabalho toda e qualquer

conduta  abusiva  que,  de  forma repetitiva  e  prolongada,  exponha  trabalhadoras  e

trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, em ofensa à sua dignidade

e integridade psíquica, disto decorrendo prejuízo das funções da pessoa diretamente

ofendida e da produtividade da equipe a que esteja integrada, bem como deterioração

do ambiente de trabalho.

§ 1º - As empresas deverão orientar suas empregadas e seus empregados quanto

à prática do assédio moral e a suas consequências, especialmente no exercício de

funções diretivas, ainda que intermediárias.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: Este projeto de lei  orienta-se pela ideia de traduzir a declaração de

igualdade  consagrada  em  dispositivos  constitucionais  em  normas  estaduais

destinadas a prevenir e coibir quaisquer práticas discriminatórias lesivas à dignidade

das mulheres. Visa-se,  assim, garantir  que a crescente inserção das mulheres no

mercado de trabalho ocorra em respeito às especificidades da condição feminina. Da

mesma forma,  pretende-se  assegurar  a  permanência  das  mulheres  no  emprego,

necessitando-se,  para  tanto,  combater,  inclusive  com  ações  do  Estado,  todas  as

formas de discriminação em razão de sexo, orientação sexual, etnia ou raça. Todas

as mulheres têm direito ao livre desenvolvimento profissional, sem prejuízo de sua
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vida pessoal.

Os princípios constitucionais inscritos nos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso I, e 7º, “caput”

e incisos XX e XXX, da Constituição da República dão pleno amparo a este projeto de

lei. Adotam-se, igualmente, normas internacionais ratificadas pelo Brasil, a exemplo

da  Convenção  para  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação contra  as

Mulheres,  notadamente em seu art.  11,  que orienta as  práticas de  igualdade nas

relações  de  trabalho.  A Convenção  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de

Discriminação Racial - Cerd -, de 1966; a III Conferência Mundial contra o Racismo, a

Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, de Durban, em

2001,  e a  Convenção 111 da Organização Internacional  do Trabalho,  igualmente,

informam  esta  proposição  ao  traçarem  diretrizes  passíveis  de  incorporação  ao

ordenamento jurídico pátrio.

A igualdade entre homens e mulheres é preceito vinculado à própria essência do

Estado Democrático de Direito.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.581/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte,

com sede no Município de Santa Juliana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Novo Horizonte, com sede no Município de Santa Juliana

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

Bosco

Justificação:  A Associação  Comunitária  do  Bairro  Novo Horizonte,  com sede no

Município  de  Santa  Juliana,  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  de  natureza

associativa, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social.

Com trabalho reconhecido junto à coletividade, a referida entidade presta relevante

serviço à comunidade, seja na área cultural ou na área de assistência social, atuando

sempre em benefício da promoção humana.
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Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas e estando no exercício de suas atividades, ininterruptamente, há mais de

ano,  a  Associação  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem  atividades  voluntárias.  Além  disso,  seu  estatuto  destina  o  seu

patrimônio, em caso de dissolução da instituição, a outra entidade congênere, não

havendo, assim, óbice a esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.582/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Pagus:  Ecologia, Cultura e Cidadania, com

sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Pagus: Ecologia, Cultura e

Cidadania, com sede no Município de Simonésia.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

José Henrique

Justificação: O Instituto Pagus: Ecologia, Cultura e Cidadania é uma entidade sem

fins lucrativos ou econômicos e tem como finalidade estatutária e social as atividades

de preservação e  conservação do meio  ambiente.  Tem como prioridade atuar  no

desenvolvimento  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  principalmente  nas

áreas  de  ecologia  (educação  ambiental,  preservação  e  sustentabilidade),  cultura

(valorização do patrimônio cultural, do turismo, da educação) e cidadania (promoção

do  voluntariado,  capacitação  e  formação  de  jovens).  A entidade  está  em  pleno

funcionamento desde o dia 12/8/2010, sendo sua diretoria composta de pessoas de

reconhecida idoneidade moral.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.705/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à  Associação dos Magistrados Mineiros  e  ao  seu Presidente,  Juiz  Bruno

Terra  Dias,  pela  realização  da  cerimônia  de  entrega  da  medalha  comemorativa

Comenda  Desembargador  Guido  de  Andrade.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 1.706/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a PUC Minas por  ter  sido eleita,  pela  terceira vez,  a melhor

universidade  privada  do  País  na  seleção  promovida  pela  publicação  "Guia  do

Estudante", da Editora Abril.

Nº 1.707/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a UFMG pelo resultado obtido por seus alunos no exame da

OAB,  edição 2011,  cujo  índice  de  aprovação a  colocou em 2º  lugar  no  "ranking"

nacional.

Nº 1.708/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade Federal de Juiz de Fora pelo resultado obtido por

seus alunos no exame da OAB, edição 2011, cujo índice de aprovação a colocou em

5º lugar no "ranking" nacional. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  1.709/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar  pelo falecimento do ex-Deputado Estadual  Cyro de Aguiar

Maciel, ocorrido em 3/10/2011. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.710/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para viabilizar a implantação do Centro

Tecnológico de Capacitação na Apae de Campo Belo. (- À Comissão da Pessoa com

Deficiência.)

Nº 1.711/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Cemig  pela  instalação  de  radar  meteorológico  em  Belo

Horizonte. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.712/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Manuel  Maurício  Gonçalves,  Presidente  do  Conselho
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Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  pelo  transcurso  do  Dia  do  Médico.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 1.713/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado voto de

congratulações com a Sra. Andreia Aparecida Silva Donadon Leal pelo lançamento do

livro "Essências: sonhos e frutos e luzes". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.714/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Associação  Brasileira  de  Bares  e  Restaurantes  de  Minas

Gerais  pela  posse  dos  Conselhos  Consultivos,  de  Administração  e  Fiscal  para  o

triênio 2011-2014. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.715/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal Sete Dias" pelos 20 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.716/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelos 144 anos de emancipação

desse Município.

Nº  1.717/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Antônio  Carlos  Resende,  Prefeito

Municipal de São Joaquim de Bicas, em 15/10/2011. (- Distribuídos à Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 1.718/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Robério Oliveira Silva por sua indicação para o

cargo  de  Diretor-Geral  da  Organização  Internacional  do  Café.  (-  À  Comissão  de

Política Agropecuária.)

Nº  1.719/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja liberado um veículo para utilização pelo Conselho Tutelar dos Direitos da

Criança e do  Adolescente do  Município  de  Dores de Campos.  (-  À  Comissão do

Trabalho.)

Nº  1.720/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  providências  para  a

realização de seminário sobre os centros de treinamento de seleções no Município de
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Uberlândia. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 1.721/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana pedido

de  providências  para  enviar  relatório  sobre  o  cumprimento  das  condicionantes  e

obrigações estabelecidas no termo de ajustamento de conduta firmado entre essa

Superintendência  e  a  Ecosteel  Indústria  de  Beneficiamento  Ltda.  em  23/9/2011,

especialmente no que tange à cláusula segunda desse documento.  (-  À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.722/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente cópia das notas taquigráficas da 11ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para disponibilizar

mais recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável

das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  a  recuperação  das

nascentes do Norte do Estado.

Nº 1.723/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Advocacia-Geral do Estado pedido de providências para que elabore estudo sobre o

"caput" do art.  48 da Lei nº 13.317, de 1999, esclarecendo se torna obrigatória  a

construção considerada habitável a promover a ligação à rede coletora de esgoto,

quando  disponibilizada  pelo  poder  público,  ou  se  tal  medida,  nos  termos  desse

dispositivo, é apenas facultativa.

Nº 1.724/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

às Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento pedido de providências para que

se  manifestem  sobre  os  questionamentos  contidos  em  documento  recebido  da

Federação dos Trabalhadores na  Agricultura do Estado  de Minas  Gerais  sobre  o

programa Bolsa Verde.

Nº 1.725/2011, da Comissão de Educação, em que solicita sejam encaminhados à

comissão especial destinada a emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 8.035/2010,

em tramitação na Câmara dos Deputados, pedido de providências para acrescentar a

essa proposição dispositivo que assegure aos pais de alunos o direito de optar entre

a  escola  regular  e  a  escola  especial,  a  sugestão  de  emenda  apresentada  pela

Federação Nacional de Educação Integrada dos Surdos e as notas taquigráficas da
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6ª Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Nº  1.726/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 17ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a revisão da

legislação  municipal  que  dispõe  sobre  a  realização  de  eventos,  especialmente  o

Decreto Municipal nº 12.294, de 2006.

Nº 1.727/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Polícia Civil pela captura, no Estado de São Paulo, de

Bruno Rodrigues de Souza, Ângelo Gonçalves de Miranda Filho e Genilson Santana

Dias.

Nº 1.728/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Senador Aécio Neves pedido de providências para que sejam destinados recursos

para a restauração do patrimônio ferroviário do Município de Ribeirão Vermelho.

Nº 1.729/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Crea-MG pedido de providências para que seja dada especial atenção à elaboração e

acompanhamento do projeto de revitalização do patrimônio histórico e cultural ligado

às ferrovias em Ribeirão Vermelho.

Nº  1.730/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República as notas taquigráficas da 22ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido

de providências com relação aos fatos nela relatados.

Nº  1.731/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando do 40º Batalhão da PMMG as notas taquigráficas da 22ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências com relação aos fatos

nela relatados.

Nº  1.732/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Integração Nacional pedido de providências para que

sejam doadas cisternas e dessalinizadores de água à comunidade indígena xacriabá

e para a construção de barragens de médio porte em sua reserva.

Nº  1.733/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Transportes e de Educação pedido de providências
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para que a empresa responsável pela construção da escola da Aldeia da Prata, da

comunidade  indígena  xacriabá,  em  São  João  das  Missões,  realize  os  reparos

necessários para que o estabelecimento possa funcionar.

Nº  1.734/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Presidência  da  Ruralminas  pedido  de  providências  para  que seja

dada prioridade à reserva indígena xacriabá, em São João das Missões, no programa

de barragens do governo do Estado.

Nº 1.735/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ministério da Casa Civil, à Presidente da República e à

Secretaria-Geral da Presidência da República pela assinatura do decreto presidencial

que  reconheceu  o  território  quilombola  Brejo  dos  Crioulos,  nos  Municípios  de

Varzelândia, Verdelândia e São João da Ponte.

Nº  1.736/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra pedido de providências para a

agilização do laudo antropológico da comunidade quilombola dos Luízes, a fim de

garantir-lhe os direitos de população tradicional quilombola.

Nº  1.737/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que se garanta à comunidade quilombola dos Luízes  o direito  de  propriedade do

terreno onde está instalada, na Av. Silva Lobo.

Nº 1.738/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Comando-Geral da PMMG pelo atendimento de pedidos

de providências dessa Comissão relacionados a violações de direitos humanos de

policiais, especialmente a negativa ao direito constitucional de petição.

Nº  1.739/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  22ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração da denúncia de

que o Ten. PM Negrão teria prevaricado durante a manifestação Grito dos Excluídos

ao tentar coibi-la ameaçando aplicar multa de trânsito a um participante.

Nº  1.740/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  às  Sras.  Sonia  Marques  Leão,  Maria
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Aparecida de Abreu e Geovânia Cortes de Abreu e aos Srs. Leontino Luiz Hilário e

Francisco de Abreu pela postura firme em defesa de seus direitos ao ocuparem as

instalações da Assembleia de forma ordeira e pacífica para reivindicar uma reunião

com o Governo do Estado.

Nº  1.741/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos pedido de providências para a averiguação de denúncias sobre

ações  de  vigia  e  espionagem  realizadas  por  policiais  do  Estado  e  dirigidas  à

Presidência  do  SindUTE-MG,  durante  a  greve  dos  professores  da  rede  pública

estadual de ensino, e para a tomada de medidas a respeito dos fatos alegados.

Nº  1.742/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funasa pedido de providências para o pagamento dos médicos e

profissionais de saúde que interromperam seu trabalho na reserva indígena xacriabá,

devido à falta de pagamento por quatro meses.

Nº  1.743/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas

da 22ª Reunião Ordinária dessa Comissão e os documentos que menciona, assim

como pedido de providências  para averiguar denúncias sobre desvio de função e

abuso de autoridade de Agentes Penitenciários em Ribeirão das Neves.

Nº  1.744/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências para a formalização de acordo de regulação das importações de leite em

pó e demais produtos lácteos da Argentina e do Uruguai, de forma a evitar prejuízos à

cadeia produtiva de leite no Estado e no País.

Nº  1.745/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de

providências para a reavaliação do contingenciamento dos recursos orçamentários do

programa estruturador Minas Sem Fome.

Nº  1.746/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de

providências para a reavaliação do contingenciamento dos recursos provenientes da



841
____________________________________________________________________________

Fonte  10  (recursos  ordinários  do  Tesouro  Estadual)  e  da  Fonte  60  (recursos

diretamente arrecadados) do programa estruturador Certifica Minas.

Nº  1.747/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Governo  pedido  de

providências  para  a  liberação  dos  recursos  alocados  na  Ação  4.450  -  Apoio  à

Comercialização Direta -, do programa estruturador Minas Sem Fome, oriundos da

Emenda nº 670, apresentada pela Comissão de Participação Popular, que deu origem

ao inciso nº 439 da Lei nº 19.418, de 2011 - LOA.

Nº  1.748/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a revisão

das  multas  e  a suspensão imediata dos embargos impostos aos aquacultores  do

Estado.

Nº  1.749/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a reativação

imediata  da  Câmara  Técnica  da  Aquacultura,  no  Conselho  Estadual  de  Política

Agrícola.

Nº  1.750/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

elaborar o zoneamento da Capital para fins de instalação dos serviços notariais e de

registro a que se refere a Lei nº 12.920, de 1998.

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (2), de Participação Popular, de Defesa do Consumidor, de Turismo e de

Meio Ambiente, da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Celinho do Sinttrocel,

Célio Moreira, Adalclever Lopes e Sargento Rodrigues (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo (2),

de  Defesa  do  Consumidor,  de  Meio  Ambiente  e  de  Segurança  Pública  e  dos

Deputados Rogério Correia (3), Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, serei breve. Falo em nome do Líder do

PSDB, Deputado Bonifácio Mourão, e de todos os Deputados e Deputadas desse
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partido, que apoia o aumento para os servidores do Poder Legislativo. Apoia porque

reconhece o trabalho realizado por esses servidores, em jornadas exaustivas, quando

acompanham  os  trabalhos  das  Comissões,  o  trabalho  da  Assembleia  Legislativa.

Todos  os  Deputados  do  PSDB,  sob  a  liderança  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,

votarão a favor dos servidores da Assembleia Legislativa. Reconhecemos o papel dos

servidores dos outros Poderes, o que temos demonstrado neste Plenário, da mesma

forma que reconhecemos o papel fundamental dos servidores do Legislativo em todo

o trabalho realizado pelos parlamentares. Recentemente o PSDB se manifestou em

favor  especialmente  do  servidor  Policial  Legislativo  desta  Casa,  trabalho  que

continuará  fazendo  permanentemente.  Então,  Sr.  Presidente,  Vice-Presidente  da

Mesa, que representa a Assembleia Legislativa, aguardamos ansiosos que o projeto

seja colocado em pauta. Os servidores já contam com apoio da maior bancada desta

Casa, que é a bancada do PSDB. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira.

O  Deputado  Pinduca  Ferreira*  -  Galeria,  imprensa,  TV  Assembleia,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, funcionários da Casa, boa tarde a todos.

Falarei como começou a minha carreira política. Em 1988, obtive 240 votos. Meu

bairro  elegeu  dois  Vereadores.  Em  1992,  obtive  769  votos,  e  empatei  com  o

Deputado Rômulo e com Alice Figueiredo. Então, houve empate entre três. Em 1996,

fui  o  Vereador  mais  votado de  Betim,  com 2.033 votos.  Resolvi  candidatar-me a

Deputado Estadual em 1998, quando obtive 20.285 votos pelo PMN. O Dalmo Ribeiro

ficou perdido, com medo do PMN, pensando numa mudança de legenda. Vinha para

o PMDB, para o PSB, para o PSDB, para o  PP.  O meu amigo Deputado Dalmo

Ribeiro, naquele instante, foi para o PSDB. O Pinduca foi para o PP, encarar o Luiz

Fernando  Faria,  Gil  Pereira  e  Alberto  Pinto  Coelho,  que  hoje  é  nosso  Vice-

Governador e Presidente do PP em Minas.

Em 2000, eu era suplente. Em outubro desse ano, saiu a vaga. Ronaldo Canabrava

ganhou a Prefeitura de Sete Lagoas. Eu, naquele momento, já era Deputado, e ele

tomaria posse como Prefeito.  Eu era Vice do Carlaile,  Vice-Prefeito de Betim. Fui

eleito  para  Vice.  Eu  tinha  um  mandato  de  Vereador  que  terminava  em  31  de
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dezembro. Em outubro, Pinduca era 3 em 1, pelo que agradeço a Deus e ao povo de

Betim, que confiou em meu trabalho social.

Carlaile foi um bom Prefeito para Betim, mas perdeu as eleições de 1988, de 1992

e de 1996. Ele ganhou, com Pinduca, nos anos de 2000 e 2004. A periferia, onde se

encontra  meu povo,  não conhecia  Carlaile,  que era do centro  de  Betim,  da elite.

Carlaile foi eleito em 2000 e em 2004. Em 2008, Pinduca não servia mais. Então, o

PT ganhou em Betim.

Nós tiramos o PP em 2000, e como o Pinduca não seria mais candidato em 2008, a

Prefeita atual ganhou a eleição para a Prefeitura de Betim. Hoje, Deus no céu e meu

povo na terra, o PP é o segundo partido em Betim - há 18 partidos. Nove partidos

apoiam Carlaile e seis apoiam a Prefeita Maria do Carmo. E nós do PP, Deus e o

povo, vamos encarar a Prefeitura de Betim, porque hoje há segundo turno lá. São 250

mil eleitores. A terceira via é importante, e o meu povo quer a terceira via. Meu povo

quer uma saúde melhor, uma melhor segurança, uma melhor educação, um melhor

salário para funcionário público. Então, gente, o PP vai encarar a Prefeitura em 2012,

se Deus quiser. O PP é independente em Betim. No segundo turno o PP apoia o

PSDB, mas, no primeiro turno, o PP sairá com chapa completa.

Quero agradecer primeiro a Deus, às mães evangélicas de Betim e de Minas Gerais

que oraram para mim, e às mães católicas que rezavam para o Pinduca 24 horas. Foi

injusta a minha cassação, foi política. Eu não era candidato em 2008 e estava com o

registro cassado em 2008. Vejam que falha enorme. Perseguição política. Hoje, em

Betim,  os  políticos,  em  vez de  se  preocuparem  com o povo,  preocupam-se  com

coisas com que não devem se preocupar, com o Pinduca.

Fiquei sete meses fora da Assembleia injustamente, porque não pus dinheiro na

cueca nem usei dinheiro público. Só porque tenho 20 ambulâncias para transportar as

pessoas que estão entrevadas na cama, com derrame, com infarto, em cadeiras de

rodas. Isso é cassar? Coisas em que o governo federal não ajuda o governo estadual

nem o municipal. Gente, isso é uma pouca vergonha. Tem que vir dinheiro de lá para

o governo estadual aplicar aqui. E as cidades, e os Prefeitos, como estão passando?

A saúde está ruim. Cadê o dinheiro? As maiores arrecadações de Minas vão para o

governo federal. Vai isso, e volta aquilo, gente.
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Deus é grande, e estou de volta para trabalhar para meu povo. Fica todo mundo

com Deus. Não adianta falar bonito, o Pinduca faz. Dinheiro do povo se gasta com o

povo. Quem faz hoje, faz amanhã e sempre, e quem não fez no passado não fará no

futuro.  PP lança chapa de Vereador.  Em Betim há só três  chapas de Vereadores

completas.  Desafio  todos  os  partidos,  e  são  18  partidos.  O  PP  tem  candidato

sobrando porque é do povo. Fiquem com Deus, gente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bruno Siqueira.

O  Deputado  Bruno  Siqueira  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sra.  Deputada,

público  presente,  servidores  desta  Casa  Legislativa.  Subo  à  tribuna  hoje

primeiramente para fazer um comentário a respeito da posição dos servidores desta

Casa, que solicitam um reajuste em seus salários. Sabemos que hoje o nosso país

está  com  problemas  sérios  em  relação  à  inflação,  que  começa  a  assustar  a

população brasileira.  Temos problemas seríssimos no Primeiro Mundo, na Europa,

nos Estados Unidos, consequentemente o Brasil está sofrendo uma pressão externa

que pode refletir em sua economia. Nos últimos meses tivemos problemas seríssimos

em relação à inflação, e com isso verificamos que o salário da população brasileira

está  se  deteriorando  se  comparado  com  o  de  a  alguns  meses  ou  anos  atrás.

Portanto, essa reivindicação dos servidores da Assembleia Legislativa é muito justa,

porque não considero que isso seja sequer um aumento, e sim um reajuste de poder

aquisitivo.  Não  tenho  dúvida,  Sr.  Presidente,  de  que  a  Mesa  desta  Casa,  com

sensibilidade, juntamente com os Deputados, aprovará esse projeto o mais rápido

possível. Isso será muito importante para que os servidores continuem trabalhando

com seriedade e competência, fazendo deste Legislativo um exemplo para todo o

Brasil.

Sr.  Presidente,  Srs. Deputados, o assunto que gostaria  de tratar  nesta tarde de

terça-feira diz respeito à PEC que será votada no Congresso Nacional,  o veto do

Presidente  Lula  em  relação  aos  “royalties”.  Contei  com  o  apoio  de  todos  os

parlamentares desta Casa para implantar a Frente Parlamentar O Petróleo Também é

Nosso. Por que propusemos essa frente no início deste ano? Por saber que todas as

cidades  brasileiras  precisam  muito  dos  recursos  dos  “royalties”  do  petróleo.
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Infelizmente,  a  imprensa  nacional,  principalmente  a  do  Rio  de  Janeiro,  onde  se

concentram os grandes meios de comunicação do Brasil, costuma dizer que existem

Estados produtores de petróleo. Faço uma pergunta: como podem existir  Estados

produtores do petróleo, que sairá do pré-sal, se esse produto está no mar? Segundo

a Constituição Federal, amigos Deputados e Deputadas, o mar pertence à União, e

não aos Estados. Dessa forma, não existe Estado produtor de petróleo, não há por

que os recursos do “royalty” do petróleo irem apenas para os Estados banhados pelo

mar, como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Na minha opinião, Minas Gerais e

outros  Estados  da  Federação  precisam  lutar  e  muito  para  terem  esses  recursos

fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dos pequenos

Municípios mineiros. Se aprovado o texto original do PLS 448, os Municípios com até

10  mil  habitantes  que  recebem  R$85.561,00  de  “royalties”  passarão  a  ganhar

R$744.000,00. Já o repasse para as cidades de até 13.500 habitantes passará de

R$114.000,00 para R$1.000.000,00. Hoje, esses recursos são mais destinados às

cidades do litoral fluminense. E essas cidades se desenvolvem, têm abundância de

dinheiro.  Em Minas,  verificamos problemas  na área  da saúde,  falta  dinheiro  para

aumentar o salário dos professores municipais, enfim, para o desenvolvimento.

Acredito  ser  muito  importante  reivindicar  aos  Deputados  Federais  e  Senadores

mineiros  e  lutar  para  derrubar  o  veto  dos  “royalties”  do  petróleo,  propondo  a

redistribuição dos recursos. Os Estados que se consideram produtores têm procurado

parlamentares  mineiros  dizendo  que  temos  os  “royalties”  do  minério.  Temos  de

aumentar esses “royalties”, derivados do solo mineiro, da terra mineira, das cidades

mineiras. A exploração de minério causa diversos problemas, como poluição, doença

e sujeira. As cidades prejudicadas devem ter os recursos do minério depositados nos

seus cofres. Como eu disse, os recursos do “royalty” do petróleo estão no mar e não

prejudicam os Estados próximos, salvo se ocorrer algum acidente ambiental. Quando

ocorre um acidente ambiental, há uma punição para as empresas que exploram esse

petróleo.  Dessa  forma,  essas  empresas  têm  como compensar  qualquer  acidente

ocorrido no litoral fluminense ou no capixaba.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bruno

Siqueira. Gostaria de dizer a V. Exa. que seu pensamento está em plena harmonia
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com o da maioria dos Deputados desta Assembleia. Entendemos que a revindicação

salarial dos servidores do Legislativo é mais que justa. Iremos apoiá-la, porque, como

V. Exa. disse, não é um aumento, mas uma reposição salarial.

Ao falar dos “royalties” do petróleo, lembramos também uma preocupação com os

“royalties”  da  mineração,  principalmente  no  tocante  às  dívidas  dos  Estados  e

Municípios. Disse, várias vezes, desta tribuna - e V. Exa., como municipalista, sabe

muito bem disso -, que, na atual situação dos Municípios brasileiros, se não houver

uma revisão da distribuição de recursos por parte da União nesse contexto, teremos

sérios problemas. Hoje a imprensa divulgou que as prefeituras  da Espanha estão

solicitando aos  moradores  que assumam atividades  de atribuições específicas  da

prefeitura, como limpeza de rua e coleta de lixo, em função da grave crise que aquele

país está passando. Com certeza, essas crises chegarão ao Brasil.

Como fui Prefeito  e sou servidor público federal,  sei  que a questão histórica do

reajuste do salário do funcionalismo público nas três esferas de governo - federal,

estadual e municipal -,  é fundamental.  A correção salarial  precisa ser feita,  pois é

histórica. Os nossos servidores são qualificados e os Municípios brasileiros precisam

contar com uma burocracia eficiente para atender as demandas. É hora de fazermos

uma mobilização no Congresso, junto aos Deputados Federais e Senadores, tendo

em vista a discussão desse tema importante dos “royalties” da distribuição. Outro dia,

vi  o  Senador  Lindbergh Farias, do  Rio,  defender  -  é claro -  com muita ênfase,  a

questão do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, o Brasil é composto não apenas de

um Estado, mas de vários Estados e Municípios. Parabéns pelo pronunciamento de

V. Exa.

O Deputado Bruno Siqueira -  Agradeço ao Deputado Rômulo Viegas e concedo

aparte ao nobre amigo, Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Bruno  Siqueira.

Parabenizo V. Exa., pois traz à tribuna um tema de grande importância para o nosso

Estado. Como Deputado Federal,  na legislatura passada acompanhei  a discussão

sobre  esse  assunto  em  Brasília  e  me  posicionei,  em  todos  os  momentos,  pela

municipalidade.  Sabemos  que  os  Municípios  sofrem  muito.  Como  diria  Milton

Nascimento, “o Brasil não é só litoral”. Ele diz que ficar de frente para o mar e de
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costas  para  o  resto  do  Brasil  não  fará  deste  lugar  um  bom  país.  E  é  verdade!

Devemos pensar na Federação tanto em relação aos “royalties” do petróleo, para que

os Estados tenham condições de fazer investimentos em educação, saúde, ciência e

tecnologia, quanto em relação ao marco regulatório da mineração. Hoje o setor da

mineração não recolhe praticamente nada aos cofres públicos. No setor de serviços

essenciais, como a energia elétrica, o consumidor residencial paga 42% de ICMS,

sem falar dos impostos federais, que somam quase 60%. Enquanto isso, o setor do

minério  não  paga  praticamente  nada.  Precisamos  rever,  sim,  tanto  o  marco

regulatório do setor mineral quanto os “royalties” do petróleo.

Parabenizo  V.  Exa.  e  aproveito a oportunidade para declarar  o nosso apoio  ao

reajuste dos servidores desta Casa. A última mobilização dos servidores do Poder

Legislativo do Estado de Minas Gerais ocorreu em 2000, ou seja, há 11 anos. Na

última  quinta-feira,  o  Deputado  Weliton  Prado  esteve  na  assembleia  geral  dos

servidores.  Da  mesma  forma,  apoiamos  a  luta  dos  trabalhadores  de  todos  os

segmentos. Foi assim na luta em defesa dos trabalhadores da educação, na luta em

defesa  dos  trabalhadores  da  saúde,  na  luta  em  defesa  dos  trabalhadores  da

segurança  pública,  e  assim  será  na  defesa  dos  servidores  desta  Casa,  por

merecimento, pelo trabalho fundamental que desenvolvem, dando suporte ao trabalho

de todos os Deputados desta Casa. Sua atuação é de extrema relevância para o

desenvolvimento do Estado de Minas. Declaro o apoio do PT, dos nossos Deputados,

à  luta  dos  servidores  desta  Casa,  para  que  esse  projeto  venha  a  Plenário  com

urgência.  Os  funcionários  desta  Casa  estão  fazendo  uma mobilização  legítima  e

merecem que esta Casa vote o projeto o mais rápido possível, a fim de reajustar e

corrigir as perdas acumuladas ao longo dos últimos anos.

Deputado  Bruno  Siqueira,  quero  parabenizar  V.  Exa.  e  declarar  o  nosso  apoio

irrestrito  e  incondicional  à  luta  dos servidores  do Poder  Legislativo do Estado de

Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Bruno Siqueira - Deputado Elismar Prado, obrigado. Antes de conceder

aparte ao nobre Deputado Alencar da Silveira Jr., só gostaria de dar um exemplo. O

Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, diz que fazem uma covardia com o

Estado de Rio de Janeiro. É o contrário, pois é o Rio de Janeiro que faz covardia com
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Minas Gerais.  Como tem abundância  de  recursos  provenientes  dos  “royalties”  do

petróleo, o Estado do Rio reduz o seu ICMS, retirando as empresas e os empregos

de Minas Gerais, fazendo com que nosso Estado tenha de competir numa guerra

fiscal, que, aliás, o STF considerou inconstitucional. Esperamos que ela acabe para o

bem de todos os Estados da Federação.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Deputado  Bruno  Siqueira,

parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Como membro da Casa e, acima de tudo,

da Mesa da Assembleia, quero reafirmar o compromisso dela com os funcionários

desta Casa.  Tivemos a oportunidade de realizar  várias  reuniões com o Sindicato.

Ontem  deixamos  claro  que  o  processo  está  sendo  bem  conduzido.  Ao  lado  do

Presidente e do Vice-Presidente, tivemos a oportunidade de mostrar a atitude tomada

pela  Mesa,  que  entende  o  anseio  e  vê  com  bons  olhos  a  reivindicação  dos

funcionários.  Na  minha  concepção,  entendo  que  o  problema está  resolvido.  Não

adianta  correr  atrás  da  folha  de  pagamento  desta  Casa,  mostrando que aqui  se

ganha um valor muito maior do que o do pessoal do Executivo e mesmo assim ainda

se está reivindicando aumento. Não podemos levar a discussão para esse lado. Os

funcionários fazem suas reivindicações com justiça. Cada um quer o melhor, quer um

salário melhor. Então, quando fazemos uma manifestação... Foi dito que há 11 anos

não havia... Deputado Bruno Siqueira, a Casa sempre entendeu que faz...

Peço a colaboração dos meus colegas jornalistas que buscam essa comparação.

Não  podemos  comparar  a  remuneração  dos  funcionários  desta  Casa  com a  dos

funcionários do Estado, do Ministério Público e do Judiciário. Do contrário, veremos

sempre  diferenças.  Gostaria  que  houvesse  remuneração  justa  para  todos.  Os

funcionários desta Casa estão reivindicando um direito deles. Então os companheiros

de imprensa não podem levar para esse lado. Quando veem as galerias cheias de

funcionários da Assembleia e ouvem os companheiros do lado de fora criticarem e

solicitarem aumento de salário, dizem: “Esperem aí! Quanto ganha um membro da TV

Assembleia, que V. Exa. criou, Deputado? Aqui um jornalista ganha um valor e, no

Estado, outro”. Não queremos nivelar. Um colega de imprensa disse este absurdo:

“Então,  vamos nivelar  e  dar  o  mesmo salário  para todos  no  Estado”.  Quer  dizer,

devemos dar aos funcionários da Assembleia Legislativa o mesmo salário que é dado
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aos do Estado. Então, o que acontece? Não podemos levar para esse lado.

Mais  uma vez,  deixo  aqui  o  compromisso  da  Mesa  da  Assembleia  por  melhor

remuneração e um salário  digno.  Aonde vou,  costumo dizer  que esta Assembleia

Legislativa possui o melhor corpo de funcionários do Brasil. Além disso, temos uma

Assembleia exemplar que deve dar uma remuneração justa aos trabalhos realizados

por seus funcionários.

Faço aqui um apelo e digo aos funcionários desta Casa que cumpriremos o que foi

acertado com o Sindicato. Aos companheiros de imprensa, peço que não desvirtuem

a solicitação. Deputado Bruno Siqueira, muito obrigado.

O Deputado Bruno Siqueira - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Alencar da Silveira

Jr.  Nós o parabenizamos pelas palavras. Acredito que a imprensa mineira sabe a

diferença  que  há  entre  os  Poderes,  que  têm  orçamentos  diferenciados  e,  dessa

forma,  carreiras  diferenciadas.  Existem  setores  em  que  se  ganha  mais  que  na

Assembleia Legislativa, mas existem, infelizmente, locais em que as remunerações

são inferiores às da Assembleia Legislativa. Temos de cuidar da nossa Casa. Quando

há reivindicações de outros Poderes, temos de avaliá-las, analisá-las e votá-las com

consciência. O importante é que possamos garantir que o nosso Estado ofereça a

seus cidadãos os melhores serviços possíveis.

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de convidar os funcionários desta Casa,

todos os mineiros, para a solenidade que se realizará na quinta feira. Vários amigos

do interior de Minas e da Capital mineira me solicitaram, e eu solicitei a concessão de

título  para a cantora baiana Ivete Sangalo.  Trata-se de solicitação feita  a mim,  a

pedido  dos  mineiros,  porque  ela  é  uma cantora  que  se  apresenta  no  interior  do

Estado,  onde  muitas  vezes  as  Prefeituras  precisam  levar  público,  recursos  e

desenvolvimento por meio do turismo de eventos. Assim, fizemos essa solicitação,

que foi aprovada pelos Deputados. Queremos prestigiar uma cantora baiana, que se

considera  mineira,  para  que  ela  continue  levando  o  turismo  de  eventos  para  as

cidades mineiras, assim como o fez na semana passada, quando esteve na minha

cidade, Juiz de Fora, com um “show” belíssimo. Dessa forma, com os hotéis cheios,

assim  como  os  restaurantes,  conseguimos  fazer  com  que  a  economia  local  se

movimente.  Por  isso  apresentamos  tal  solicitação  à  Assembleia,  que  a  aprovou,
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fazendo  com  que  essa  cantora  baiana  se  torne  também  uma  cantora  mineira,

divulgando o nosso Estado, o nosso turismo de eventos, a nossa Capital, as nossas

pequenas cidades.

Esta Casa está convidada para essa solenidade, simples, mas que será aberta a

todas as pessoas. Muito obrigado. Boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos e a todas. Em que pese a confusão

que paira, e de forma recorrente, tenho de responder que não tem qualquer tipo de

origem na minha família política, muito antes pelo contrário. Neste momento me dirijo

aos servidores desta Casa falando com o coração, já que meu pai foi seu servidor

durante aproximadamente 35 anos, onde atuou como Consultor.  Já faleceu há 10

anos. Sou testemunha do quanto esses vêm se esmerando para o bom andamento

dos trabalhos legislativos aqui, na Assembleia. Esta Casa é reconhecida não só em

Belo Horizonte e em Minas Gerais por ter uma douta assessoria. Recordo-me de que,

pelos seis anos em que estive na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por reiteradas

vezes, essa Casa, quando surgia alguma dúvida, recorria à assessoria da Assembleia

Legislativa para que pudesse dirimir tal dúvida.

Nesse sentido também quero lamentar o histórico no nosso país de querer atribuir

as  mazelas  aos servidores públicos.  Isso,  no meu entendimento, é uma covardia,

sobretudo de políticos que teimam em cometer crime de improbidade administrativa e

acabam entregando, no colo daqueles que não têm como se manifestar, todas as

consequências que acabam acarretando em pioria da qualidade de vida do cidadão.

Vou  além,  em  um  passado  recente,  tivemos  um  Presidente  da  República  que,

fazendo apologia  em caçar  marajás,  atribuiu a  todos  os servidores públicos esse

estigma mentiroso e falacioso,  já  que,  mesmo naquela  época,  esse fato era uma

exceção à regra. Ele acabou sendo eleito Presidente da República, e ao resultado

todos assistimos: acabou cassado por cometer crime de improbidade administrativa.

Quero então, corroborando com as palavras de todos aqueles que me antecederam

e com a liberdade atribuída pelo nosso competente Líder Mourão, em nome do nosso

Bloco  Transparência  e  Resultados,  dizer  que  somos  integralmente  favoráveis  ao
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reajuste. Deixo registrado que isso não é aumento, é tão somente um reajuste. Aliás,

não  podemos  continuar  a  esperá-lo,  porque  daqui  a  pouco  esses  9,90%  vão

necessitar ser 20%. É inadmissível que continuemos a preterir esses servidores em

detrimento de tantos outros que vêm prestando um bom serviço no Estado. Não que

os outros não mereçam, merecem sim e devem ser bem remunerados. Todavia, pelo

fato de os servidores da Assembleia estarem tão próximos de nós, isso não pode ser

subterfúgio para serem relegados a segundo plano. Portanto, tenho certeza de que

esta Mesa, que vem conduzindo com galhardia e competência os trabalhos à frente

desta  Assembleia  Legislativa,  fará  o  possível  para  que  votemos,  de  forma  mais

célere, esse justo reajuste.

Para terminar minha fala com relação a esse assunto, parabenizo e felicito todos os

servidores. De certa forma, para mim este momento é algo que me toca pelo fato de

lembrar-me do meu pai. Mais do que isso, tenho de ser sincero, gera até suspeição

da  minha  parte,  mas  desejo  a  todos  sucesso  nesta  luta  e  tenham  em  mim  um

parceiro.

Já que me restam 6 minutos e 50 segundos, quero trazer mais uma vez aos nobres

pares a minha preocupação com relação à frente parlamentar que lidero. Graças a

Deus, com essa Frente Parlamentar Pró-Metrô, estamos colhendo frutos benéficos

para a cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Recentemente a Presidenta

Dilma veio a Belo Horizonte e anunciou politicamente que iria  liberar recursos do

governo federal, que perfazem aproximadamente R$1.800.000.000,00. Junto a esse

recurso, quero lembrar que há R$380.000.000,00 do governo do Estado de Minas

Gerais, fundamentais para viabilizar esse sonho tão aguardado há mais de 10 anos

pelos belo-horizontinos e mineiros: a expansão e modernização do nosso metrô. Se

não fosse o Governador Anastasia assumir a responsabilidade da estadualização e

promover o consórcio com as cidades de Contagem, de Betim e de Belo Horizonte,

isso  não  seria  possível.  Lembro  ainda  que  Belo  Horizonte  ainda  entrará  com

R$200.000.000,00  de  parcerias  público-privadas,  viabilizada  também  pelo

Governador Anastasia, e outros R$1.200.000.000,00, perfazendo aproximadamente

R$3.200.000.000,00.

Alerto os nobres pares de que, apesar de toda a pirotecnia política usada nesse
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anúncio, até o presente momento o governo federal não apresentou para quem de

direito – o governo do Estado de Minas Gerais - a reposta oficial sobre o que será

atribuído à Belo Horizonte, à Contagem, à Betim e ao Estado de Minas Gerais para a

modernização e expansão do metrô. Mais do que isso, causa-me estranheza que

entre  o  que  pleiteamos  e  o  que  foi  anunciado  haja  uma  diferença  de

R$380.000.000,00,  exatamente  o  valor  da  expansão  de  Venda  Nova  ao  Centro

Administrativo. Será que, por uma disputa política, pelo fato de a Presidenta ser do

PT, os servidores da Cidade Administrativa serão prejudicados? Estou aguardando a

resposta  oficial;  se  isso  for  verdade,  Minas  Gerais  tem  de  dar  uma resposta  ao

governo federal, pois disputas políticas não podem sobrepor-se ao bem-estar social e

impor sacrifícios no dia a dia dos servidores públicos deste Estado, que precisam do

metrô.

Antes de conceder aparte ao nobre par Dalmo Ribeiro Silva, quero lembrar que,

nesses 10 anos em que o governo federal virou as costas para o Estado de Minas

Gerais com relação aos recursos para o metrô, ficamos com maquinários obsoletos.

Como  consequência,  nos  últimos  dois  meses  nosso  metrô  teve  sua  operação

paralisada por cinco vezes, prejudicando todos os usuários. É inadmissível que esse

recurso não seja rapidamente colocado nos cofres públicos, para darmos início aos

processos de modernização e expansão. O trabalho da nossa frente não vai parar:

vamos fiscalizar a todo momento o bom uso desse recurso público.

O  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Fred

Costa. Quero parabenizá-lo por seu pronunciamento, fazendo coro com V. Exa. sobre

o nosso apreço aos valorosos servidores desta Casa, que, como bem disse V. Exa, é

a melhor Casa Legislativa do Brasil. Certamente, todos nos sentimos orgulhos de ter

em  Minas  Gerais  uma Assembleia  Legislativa  que  tem  dado  sustentabilidade  ao

processo  legislativo,  o  que,  sem  dúvida,  se  deve  muito  aos  nossos  valorosos  e

incansáveis servidores. Temos conversado muito com o Presidente Dinis Pinheiro e

com a Mesa sobre esse projeto, e temos certeza de que, antes mesmo do Dia do

Funcionário  Público,  os  parlamentares  vão  aprová-lo  por  unanimidade,  em

homenagem aos nossos valorosos servidores.

O segundo assunto que V. Exa. abordou foi a frente parlamentar que V. Exa. lidera
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com  tanto  brilho  nesta  Casa,  o  que  já  fez  em  condições  invejáveis  na  Câmara

Municipal, pois V. Exa. realiza esse trabalho há anos. Hoje, como disse por várias

vezes, é uma grata revelação sua atuação neste Legislativo, empunhando também

essa bandeira do metrô. Com certeza, V. Exa. é o nosso comandante nesse processo

e na discussão maior com o governo federal,  para fazer com que seja respeitado

acima de tudo o projeto de Minas Gerais  para seu progresso e desenvolvimento.

Parabenizo o ilustre Deputado. Obrigado.

O Deputado Fred Costa* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradeço suas palavras

elogiosas e gostaria de lhe dizer que a admiração não só é recíproca, pois vou além.

V. Exa. é um espelho para mim. Queira eu trilhar um caminho de serviços prestados

ao  Estado  de  Minas  Gerais  como V.  Exa.  bem  vem  fazendo  ao  longo  de  seus

mandatos nesta Casa. Parabéns pelo seu trabalho.

Para  concluir,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  dizer  que  mobilidade  urbana  é  uma

questão de bem-estar social, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, logo, a

proteção  ao  meio  ambiente  é  também  uma  questão  fundamental  para  o

desenvolvimento socioeconômico de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A cidade

de Xangai, que tem o maior metrô do mundo, com 420Km de extensão, dá-nos uma

lição a partir do momento que se compromete até o ano de 2020 em finalizar 877Km

de  metrô.  Na  verdade,  esse  deve  ser  um  exercício  contínuo  de  todos  gestores

públicos  do  Executivo  e  do  Legislativo.  Dessa forma,  a  nossa  frente  parlamentar

continuará  o  trabalho,  buscando  aprimorar,  melhorar  a  condição  de  mobilidade

urbana  das  grandes  e  médias  cidades  do  nosso  Estado  de  Minas  Gerais.  Sr.

Presidente, agradeço a V. Exa. pela compreensão e por ter-me cedido mais tempo

para que pudesse finalizar o meu raciocínio. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhores telespectadores da TV Assembleia,  também gostaria  de manifestar  meu

apoio e solidariedade aos servidores desta Casa. O meu partido é o PT, o Deputado

Rogério Correia é o Líder, e faz parte de nossa história a defesa dos trabalhadores do

País. Aliás, essa luta está no nome: Partido dos Trabalhadores. Gostaria de dizer que
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ter qualidade de vida e melhor remuneração é uma luta de todos os trabalhadores,

também  dos  servidores  da  Assembleia.  Falando  como  Líder  da  Minoria,  como

membro da Oposição, apoiamos essa luta e queremos aprovar o projeto, pois ele é

justo.

Gostaria  ainda  de  falar  sobre  a  negociação,  mas  antes  concederei  aparte  ao

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)  -  Serei  breve,  ilustre companheiro

Pompílio Canavez. Gostaria de agradecer-lhe a concessão do aparte.

Retornei  à  tribuna  porque  tentei  me  inscrever  para  falar  em  um  tempo  de  15

minutos. Na verdade, os nossos servidores merecem que nos manifestemos durante

muito  mais  do  que  15  minutos;  no  entanto,  anteriormente  lhes  disse  que

aguardaríamos mais esta semana, porque o processo avança, aliás, V. Exa. ainda

abordará aqui também a questão dos professores. No entanto, acredito que semana

que vem já seja um prazo razoável para que o Presidente Dinis Pinheiro inclua em

pauta o projeto de resolução.  O que os servidores estão fazendo é algo legítimo,

transparente e democrático, por isso precisam ter a atenção de seus Deputados. A

decisão é nossa. O Deputado Durval Ângelo lembrou muito bem que é preciso que o

Sr.  Presidente convoque uma reunião  da  Mesa da Assembleia  juntamente com o

Colégio de Líderes, que assessora o nosso Presidente.

Como Líder do PDT, falo em nome da minha bancada, e vários Deputados já se

manifestaram. Portanto espero que o Sr. Presidente possa, até quinta-feira, convocar

a  Mesa e  o  Colégio  de  Líderes  para  uma reunião,  a  fim  de tratar  do  projeto  de

resolução  do  reajuste  dos  servidores  desta  Casa.  Aí,  sim,  entenderemos  que  há

celeridade maior no processo.

Como disse aqui, nesta semana não farei obstrução e na próxima, acredito que já

teremos  aqui  o  projeto.  Caso  contrário,  pensaremos  em  outros  mecanismos

democráticos e regimentais.

Cumprimento  V.  Exa.  por  abordar  um  assunto  que  é  nosso.  Não  há  como os

Deputados desta Casa fugirem do assunto, é um problema de Deputado. Afinal de

contas, quem conduz o destino da Assembleia é uma Mesa que nós elegemos. A

Mesa e o Colégio de Líderes precisam assessorar o Presidente para que esse projeto
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seja posto em votação o mais breve possível.

Obrigado a V. Exa., que certamente divulgará notícias para os nossos professores.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Quero

dar  uma informação aos  professores,  aos  trabalhadores da  educação do Estado:

houve  ontem  uma reunião  de  negociação  entre  a  Secretária  de  Planejamento,  a

Secretária  de  Educação,  Ana Lúcia  Gazzola,  o  Secretário  de  Governo,  Danilo  de

Castro, e o Sind-UTE, coordenado pela combativa Profa. Beatriz, com a mediação de

oito parlamentares desta Casa, entre os quais este Deputado. Tenho participado de

todas  as  negociações,  junto  com  o  Deputado  Rogério  Correia,  pelo  PT,  mas

participam também os Deputados Antônio Júlio, Adalclever Lopes, João Leite, Cássio

Soares, Sebastião Costa e Duarte Bechir. Temos funcionado como mediadores entre

o governo do Estado e os educadores. Ontem, Deputado Rômulo Viegas, realmente

foi  estabelecido  um  processo  de  negociação,  do  qual  quase  nos  tornamos

expectadores,  somente atuando nos momentos mais importantes,  como deve ser.

Esta Casa montou uma comissão para mediar, acompanhar, sugerir e ajudar, e isso

tem dado resultado. Ontem houve desejo de negociação por parte dos educadores e

também por parte do governo; claro, conflitos houve, e discussões mais acaloradas.

Mas também houve entendimentos, e é assim que deve ser, e é assim que tem sido.

Ontem conseguimos resolver questões relativas aos dias parados e à anistia aos

servidores que participaram da greve, havendo esforço muito grande por parte de

todos, especialmente por parte dos parlamentares. Conseguimos chegar a consenso

sobre a forma do pagamento dos dias parados e da reposição desses dias. Claro que

não é o melhor dos mundos; claro que não foi por isso que os professores lutaram por

tanto tempo, 113 dias; claro que também não é o que o governo queria, mas trata-se

de  uma  negociação,  e  ela  só  está  se  dando  pela  interferência  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante.

Todos  aqui  têm  manifestado  solidariedade  aos  servidores  da  Assembleia.

Praticamente  não  há um dia  sequer  nesta  Casa em  que  não  haja  trabalhadores

buscando amparo, apoio e auxílio para solucionar pendências trabalhistas e salariais.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Pompílio
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Canavez, meu conterrâneo da querida cidade de São João del-Rei. Parabenizo V.

Exa.  e  estendo  os  cumprimentos  aos  demais  Deputados  que  compõem  essa

comissão, tão importante e necessária, porque são boas as notícias, divulgadas por

meio  dos  pronunciamentos  de  V.  Exa.  e  também do Líder  da  Minoria,  Deputado

Rogério Correia, de que as coisas estão avançando e a situação está melhorando.

Ficamos muito felizes. Quando o embate se torna técnico ou muito burocrático,  é

necessário o envolvimento da classe política. V. Exa. e os demais Deputados que

compõem a comissão de representantes do Parlamento mineiro estão de parabéns.

Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado  Pompílio  Canavez -  Obrigado,  Deputado Rômulo  Viegas.  Concedo

aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva..

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva  (em aparte)  -  (-  Falha  no microfone.)  ...temos

acompanhado  com  muita  apreensão.  Passamos  dias  difíceis  -  o  Parlamento,  o

Estado de Minas Gerais, a educação, todos os Deputados - e vejo o avanço com que

o governo do Estado, com a participação da Assembleia Legislativa e das nossas

Secretárias, tem costurado esse acordo tão importante para Minas Gerais.  Vejo o

papel  da  Assembleia,  pois  discutimos,  construímos  propostas,  ouvimos  todos  os

servidores que aqui estiveram por longos dias em uma vigília que impressionou todos

nós. Essa sensibilidade foi externada na formatação dessa proposta, na sensibilidade

do Governador, que abriu a negociação, das Secretárias Gazzola e Renata Vilhena, e

de todos que estão participando efetivamente dessa negociação, sob o comando do

Secretário Danilo de Castro.

Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque as partes estão dialogando e

buscando o bom-senso para todos nós. Com certeza, muito em breve teremos um

entendimento, com a participação forte de V. Exa.,  pela sua experiência como ex-

Prefeito. Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ficamos muito

sensibilizados, buscando o que há de melhor, o entendimento. Parabéns.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado. Concederei aparte ao Deputado Rogério

Correia,  que tem tido um papel  fundamental  na  negociação entre  o  Estado e  os

educadores. Na segunda-feira, teremos uma rodada importante de negociações, e aí,

sim, teremos que exercitar muito o papel da negociação. Fui Presidente do Sindicato



857
____________________________________________________________________________

dos Bancários, V. Exa. foi sindicalista e sabe muito bem disso.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio  Canavez,

parabenizo-o, pois o assunto ainda tem gerado muita expectativa, e os professores

têm se comunicado com todos nós, Deputados, solicitando rapidez nas negociações.

Quero fazer algumas observações. A primeira delas, ressaltando o que V. Exa. disse,

é que tem sido fundamental o papel dos Deputados na mesa de negociação. Como

intermediação e favoráveis  a um acordo, até porque sabemos do prejuízo que os

professores têm ao ficarem sem salário. Felizmente, ontem conseguimos fechar um

acordo relativamente à negociação da reposição dos dias  parados,  por  parte dos

professores,  e  recebimento  dos  salários  pelos  dias  não  pagos  em  greve;  e  pela

anistia, já anunciada pelo governo, em relação aos dias parados, que isso não tenha

influência  na  vida  funcional.  Tivemos  alguns  avanços,  mas  é  bom ressaltar  duas

outras  questões.  Primeiro,  o  processo  ainda  é  muito  moroso.  Demoramos  três

semanas nesse ponto. Segundo, ainda não entramos na essência, isso acontecerá

na segunda-feira, quando iniciaremos a discussão do motivo da greve: a instituição

do piso salarial.

Então, escutando as palavras de V. Exa. e aproveitando a transmissão, ao vivo,

pela  TV Assembleia,  pediria  aos professores que se mantenham mobilizados.  Há

ainda uma expectativa  muito grande com relação ao que acontecerá.  O clima na

comissão  de  negociação  modificou-se,  do  início  até  agora,  favoravelmente  ao

diálogo, e esperamos que isso permaneça. Mas é sempre bom lembrar que foram

necessários  praticamente  113  dias  de  greve,  com  ocupação  do  Plenário,  com

professor em greve de fome e com várias outras situações, inclusive algumas em que

tivemos que intermediar para que coisas piores não acontecessem. Tomara que o

clima seja de negociação, e não aquele anterior à greve. Parabéns pelo papel que V.

Exa. tem desempenhado com todos nós na comissão de negociação.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado. Para concluir, quero lembrar a minha

querida  cidade,  Alfenas,  que  completou  142  anos  nessa  semana.  Parabenizo  o

Prefeito  Luizinho  e  todos  os  alfenenses,  que  comemoram  com  muita  alegria  o

aniversário da cidade. Estive lá, participando ativamente de todas as festividades e

comemorando com o povo de Alfenas, pois a cidade está se desenvolvendo.
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O  Prefeito  Luizinho  está  fazendo  um  grande  governo,  que  tem  uma  marca

fortíssima, a preocupação social, que está levando a nossa cidade ao 3º lugar no IDH

do Estado. Recentemente a Fundação João Pinheiro realizou uma pesquisa em que

demonstrou que Alfenas hoje tem o 3º IDH do Estado, especialmente em decorrência

dos avanços sociais. Então quero parabenizar o Prefeito Luizinho, a minha querida

Alfenas e todos os alfenenses. Agradeço ao Presidente a tolerância de mais 1 minuto.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que seja prorrogado até

o  dia  4/11/2011  o  prazo  para  recebimento  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.337/2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá

outras providências.

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2011.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 18 de outubro de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.722 a 1.724/2011, da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  1.725/2011,  da  Comissão  de  Educação,  1.726  e

1.727/2011, da Comissão de Segurança Pública, 1.728 e 1.729/2011, da Comissão de

Turismo, 1.730 a 1.743/2011, da Comissão de Direitos Humanos, 1.744 a 1.749/2011,
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da Comissão de Política Agropecuária,  e 1.750/2011,  da Comissão de Defesa do

Consumidor. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Turismo  (2)  -  aprovação,  na  22ª  Reunião

Ordinária, em 11/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 2.309 e 2.310/2011, do Deputado

Inácio Franco, e do Requerimento nº 1.615/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e

aprovação,  na  23ª  Reunião  Ordinária,  em  18/10/2011,  do  Requerimento  nº

1.676/2011, do Deputado Doutor Viana; de Defesa do Consumidor - aprovação, na

23ª Reunião Ordinária, em 11/10/2011, do Requerimento nº 1.623/2011, do Deputado

Délio  Malheiros;  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em

11/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 2.025/2011, do Deputado Fred Costa, 2.094/2011,

do  Deputado  Délio  Malheiros,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,

2.234/2011, do Deputado Fábio Cherem, 2.240/2011, do Deputado Rogério Correia,

com a Emenda nº 1,  da Comissão de Justiça,  e 2.288/2011,  do Deputado Dilzon

Melo; e de Segurança Pública - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 11/10/2011,

dos Projetos de Lei nºs 2.303/2011, do Deputado Hely Tarqüínio, e 2.315/2011, do

Deputado Dilzon Melo; e pelo Deputado Rogério Correia (3) - indicando a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados Paulo Lamac e Ulysses Gomes para Vice-Líderes

da Bancada do PT (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  comunicar  também

oficialmente - V. Exa. já fez a leitura oficial - que os Deputados Ulysses Gomes, Paulo

Lamac e Maria Tereza Lara serão agora Vice-Líderes da nossa bancada. Continuo

Líder, e eles agora são nossos Vice-Líderes. O Deputado Pompílio é também o Líder

da Minoria.  Assim,  compõe-se  a  Bancada do PT,  que informalmente  mantém um

bloco também com o PCdoB. Fazemos esse comunicado oficial, reiterando, portanto,

a nomeação dos nossos Vice-Líderes e do Líder da Minoria. Também comunico essa

informalidade do Bloco PT-PCdoB. Queria aproveitar o momento para dizer que esta

bancada e esta liderança, representadas por mim e pelo Deputado Pompílio, estão

participando,  como ele  já  anunciou,  de  uma comissão de negociação referente  à
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greve dos professores que durou 112 dias, na expectativa de conseguirmos avanços

reais nesse processo de negociação. Não poderia deixar de dizer que os avanços

obtidos até agora relativos ao recebimento de salários, às questões funcionais dos

professores para que eles não sejam vítimas de perseguição futura - agora eles têm

direito à anistia – e ao pagamento de dias parados foram pontos importantes, mas até

agora não entramos na questão essencial, que é a discussão do piso salarial, que

motivou a greve. Isso acontecerá apenas na segunda-feira. Há um mês da greve,

faremos uma quarta reunião e finalmente debateremos a questão do piso salarial.

Chamo a atenção para isso a fim de que o clima de cordialidade estabelecido na

última reunião possa continuar. Espero obtermos um avanço real para os professores

a partir da implementação do piso salarial na carreira. Essa é a questão de ordem

que  gostaria  de  levantar.  Queria  também  prestar  um  esclarecimento  sobre  as

questões levantadas agora pelos servidores da Casa e expressar o nosso apoio à

luta pelo reajuste salarial deste ano, que tem sido discutido com o Presidente Dinis

Pinheiro.  Estamos  acreditando que o  Presidente  e  os  demais  membros da  Mesa

serão sensíveis também aos apelos e às reivindicações feitas pelos servidores da

Casa.  Porém,  gostaria  também  de  fazer  uma  solicitação  que  me  tem  sido

apresentada, por ser líder do PT e do PCdoB, ou seja, do nosso Bloco, de que o

reajuste salarial seja estendido aos servidores terceirizados da Casa. Eles têm nos

procurado para dizer que tiveram um reajuste muito pequeno em abril, um valor muito

inferior  ao  que está sendo negociado para  os  servidores  efetivos.  Sr.  Presidente,

gostaria  que  esse  acordo  fosse  abrangente  e  que  eles  possam  ser  incluídos.

Portanto,  peço a  V.  Exa.,  como membro  da  Mesa,  que  leve  ao  Presidente  essa

preocupação, pois os servidores terceirizados estão com uma previsão de reajuste

muito pequena. Pode ser feito um termo aditivo ou o que a Mesa julgar necessário

para  que  os  terceirizados  sejam  incluídos  no  projeto  que  está  sendo  discutido.

Pediram-me que eu fosse o porta-voz desse desejo e dessa reivindicação. Acho mais

que justo que eles tenham um reajuste semelhante ao dos demais funcionários da

Casa,  efetivos,  de  carreira  ou  de  recrutamento  amplo,  pois,  se  desempenham  o

mesmo trabalho, deverão ter, portanto, o mesmo reajuste. Assim deverá ser feito com

os  servidores,  por  exemplo,  da  área  de  comunicação,  do  jornalismo  e  da  TV
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Assembleia, enfim, nos vários setores onde existe a terceirização. Esses servidores

deverão fazer jus ao mesmo índice. Para isso, basta que a Mesa da Assembleia faça

um termo aditivo com a empresa que os emprega a fim de que esses servidores

tenham um reajuste semelhante. Assim, gostaria também de deixar essa lembrança,

solidário  aos  servidores  da  Casa,  mas  solidário  também  àqueles  que,  embora

terceirizados, exercem o mesmo trabalho e, por exercerem o mesmo trabalho, têm de

receber o mesmo salário ou, pelo menos, o mesmo reajuste. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Informo ao Deputado que essa reivindicação será levada ao

nosso Presidente.

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,  requerimentos  das  Comissões  de  Participação

Popular em que solicita a retirada de tramitação do Requerimento nº 1.601/2011 e de

Meio  Ambiente  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº

1.476/2011, da Deputada Rosângela Reis em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 2.214/2011 e dos Deputados Adalclever Lopes em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.956/2011 e Célio Moreira em que solicita

a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.341/2011  (Arquivem-se  os

requerimentos e os projetos.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento

interno,  requerimentos  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  a

inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 1.834 e 1.912/2011.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

ao Movimento Nacional dos Direitos Humanos em Minas Gerais os nomes completos

e demais dados disponíveis sobre todas as pessoas citadas em depoimentos formais

como  envolvidas  em  crimes  de  tortura  e  de  assassinato  de  presos  políticos  no

Estado, durante o regime militar instaurado em 1964. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos da CNBB as notas
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taquigráficas da 22ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para que se registre o episódio narrado nas notas e denunciado na referida reunião.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Turismo  em  que  solicita  à  Fundação  Roberto

Marinho providências para que conheça o acervo ferroviário do Município de Ribeirão

Vermelho e que, se possível, apoie a sua restauração e conservação. 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  seja

encaminhando ao Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –

pedido  de  informações  sobre  a  estimativa  de  investimentos  das  operadoras  de

telefonia móvel para implantação do “roaming” nos Municípios mineiros participantes

do  programa Minas  Comunica.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita que o Projeto de

Lei  nº  1.859/2011 seja distribuído à  Comissão de Transporte.  As Deputadas e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 88/2011. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Arquive-se o projeto.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 88/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 1.680/2011, do

Deputado Alencar da Silveira Jr., passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa

da Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões

de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, e tendo em

vista a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 88/2011, determina a anexação do

Projeto de Lei nº 1.695/2011, do Deputado Tadeu Martins Leite, ao Projeto de Lei nº

1.680/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Mesa da Assembleia, 18 de outubro de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  nº  513/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor, em que solicita seja encaminhado à Copasa-MG pedido de informações

sobre o abastecimento e a qualidade da água na região de Lagoa Santa, bem como

sobre o planejamento e o calendário das obras a serem realizadas nessa região. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo

nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto, aprovado o Requerimento nº 513/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-

se.

Requerimento nº 514/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado à Cemig pedido de informações sobre as estatísticas de acidentes

com  a  rede  elétrica  ocorridos  no  Estado  nos  últimos  cinco  anos  e  sobre  outras

questões  que  menciona.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

514/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  647/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações

sobre  os  projetos  em  execução  de  recuperação  e  monitoramento  da  Lagoa  da

Pampulha, sobre o montante e a fonte dos investimentos previstos, bem como sobre

a fase atual das obras. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.  Em votação, o Substitutivo nº 1. As
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Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 647/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 706/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as

apreensões de armas feitas pelas Polícias Militar e Civil no Estado em 2009, 2010 e

2011, bem como sobre o destino dado às armas apreendidas. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 707/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à direção da Penitenciária Nelson Hungria pedido de informações sobre

suposta  autorização  concedida  a  Agentes  Penitenciários  lotados  nessa  unidade

prisional para que, a partir de 25/4/2011, pudessem portar armas durante seu período

de  folga,  em  suas  residências.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 708/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os

requisitos  exigidos  por  aquela  Secretaria  para  a  concessão  de  porte  de  arma  a

Agentes Penitenciários, bem como sobre procedimentos que esse órgão adota para o

controle do uso de armas por esses servidores. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 723/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre os investimentos por ela

realizados em preservação e proteção ambiental de bacias hidrográficas nos últimos

cinco anos, incluindo a relação entre o valor investido e o lucro da empresa. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 724/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  informações  sobre  os  investimentos  por  ela

realizados em preservação e proteção ambiental de bacias hidrográficas nos últimos

cinco anos, incluindo a relação entre o valor investido e o lucro da empresa. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  749/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre a paralisação

das  obras  na  LMG-806,  que  liga  Ribeirão  das  Neves  a  Justinópolis.  A Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta.  Em  votação,  o  requerimento,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 749/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 767/2011, das Comissões de Educação e de Segurança Pública,

em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de cópia do

relatório  que  contém  as  conclusões  e  as  recomendações  do  grupo  de  trabalho

instituído por essa Secretaria para realizar estudo sobre o enfrentamento da violência

em ambiente escolar. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Presidência verifica, de plano, que já não há mais quórum para votação, mas que

há para a continuação dos trabalhos.

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 votação da matéria constante da pauta.

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
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matérias constantes da pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 577/2011, do Deputado Gustavo Perrella,

que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu os  imóveis  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.

Discussão,  em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  18/2011, do

Deputado  Duarte  Bechir  e  outros,  que  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de

constitucionalidade  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  Especial  opina  pela

aprovação  da  proposta.  Em  discussão,  a  proposta.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão.

Discussão,  em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  25/2011, do

Deputado  André  Quintão  e  outros,  que  acrescenta  o  inciso  XII  ao  art.  2º  da

Constituição do Estado A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em

discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.266/2011, do

Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira -

Fecifim. 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 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Continua

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 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  2.266/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  3.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  328/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o

processo  administrativo  da  administração  pública  estadual.  A  Comissão  de
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Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. 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  328/2011 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  765/2011,  do  Deputado  Wander

Borges, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo

a doá-lo ao Município de Sabará. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado

de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas da

bancada, imprensa, telespectadores da TV Assembleia e nossos visitantes, boa tarde.

Sr.  Presidente,  saúdo também a turma do chapéu,  que está  no  saguão e  que o

Deputado João Leite está me apresentando. Um grande abraço a todos. Sejam bem-

vindos com o Deputado à sala, onde a professora de Uberlândia não pôde entrar.

Vocês são bem-vindos, porque não temos restrições à presença das pessoas e dos

nossos convidados. Portanto sejam bem-vindos.

Sr. Presidente, requeri o tempo para discutir o projeto do Governador do Estado que

cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, ou melhor, desculpem-me,

altera a lei de 16/1/2006, pois o fundo já existe, e que criou o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes. O projeto de lei alterará essa lei de 2006, que criou o
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Fundo de Equalização do Estado. Aliás, esse fundo de equalização será estendido

também  para  áreas  de  atuação  da  Sudene.  Então  os  Municípios  do  Estado

compreendidos nessa área poderão ter as vantagens do fundo. É o que apregoa o

projeto do Governador, a alteração de lei do Governador.

No  seu  §  1º  do  art.  6º,  o  projeto  do  Governador  -  aliás,  alteração  de  lei  do

Governador - diz: (- Lê:) “Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do

índice  de  preços  ou  da  taxa  financeira  a  que  se  refere  o  inciso  II  deste  artigo,

garantindo-se às empresas localizadas nos Vales do Jequitinhonha, São Mateus e

Mucuri e nos demais Municípios do Estado, compreendidos na área da Sudene, um

fator de reajuste de, no máximo, 80% do menor índice ou taxa adotado em outras

regiões do Estado”. Esse fundo então possibilitará agora aos Municípios da Sudene...

Quero adiantar a posição do PT, do PCdoB e do bloco em cujo nome falo como

Líder,  que é favorável  a esse projeto de lei.  Esse fundo de equalização tem sido

subutilizado. Na verdade, poucos recursos foram destinados à lei que o criou.

Sr. Presidente e colegas Deputados, no meu primeiro mandato, Deputado Celinho

do Sinttrocel, fui relator de uma CPI que fez a análise de verbas que eram desviadas

do fundo. Quando dizemos desviadas, o eleitor e o nosso telespectador podem julgar,

às vezes, que estamos denunciando um roubo, dizendo que alguém roubou e pôs no

bolso. Não é isso. Foram desviadas da sua finalidade. Na ocasião, fui o relator dessa

CPI. Eu e o Deputado Adelmo Carneiro Leão estávamos juntos. Se não me engano,

naquela ocasião, o Deputado Adelmo Carneiro Leão foi o relator ou o Presidente da

Comissão  que  averiguou  a  venda  de  um  terço  das  ações  da  Cemig  que  o  ex-

Governador  Eduardo  Azeredo  realizou.  Dizemos  venda  porque  somos  muito

bonzinhos, mas, na verdade, foi a entrega por parte dele das ações da Cemig aos

sócios  minoritários  internacionais.  Na  época,  o  Governador  Azeredo  fez  essa

bondade  aos  sócios  minoritários  -  a  Southern.  Na  ocasião,  o  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão foi o Presidente ou o relator da Comissão. Depois, graças ao trabalho

da Comissão, o Governador Itamar Franco entrou na Justiça e conseguiu reaver a

Cemig para nós. Depois de todo esse procedimento, o Governador Aécio Neves -

aliás,  permita-me,  Deputado João Leite,  falar  sobre  ele sem ficar  bravo -  fez um

acordo com a Light. Ao fazer isso, introduziu a Andrade Gutierrez.
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O Deputado João Leite  (em aparte)  -  V.  Exa.  não me deixa esquecer  do  mais

querido.

O Deputado Rogério Correia* - O mais sumido.

O Deputado João Leite (em aparte) - Caríssimo Deputado Rogério Correia, o mais

querido está lá agora conseguindo mais recursos para Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia* - Está no Rio de Janeiro?

O Deputado João Leite (em aparte) - Para Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia* - Ele está no Rio de Janeiro ou em Brasília?

O Deputado João Leite (em aparte) - Não, em Brasília. Estamos todos lá. Estou

atento e ouvindo o seu pronunciamento e a sua discussão.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Como bem

lembrado, o mais querido para o Deputado João Leite e o mais sumido para o povo

de Minas Gerais. Na época, o Senador Aécio Neves fez um acordo com a Light. Ao

fazer  a entrega para a Light,  trouxe para Minas Gerais,  nesse acordo,  a Andrade

Gutierrez. Aliás, tenho um requerimento aprovado na Comissão de Minas e Energia

para realizar esse debate. Ao entrar em Minas Gerais por meio da Cemig, a Andrade

Gutierrez...  Esse acordo  assinado  pelo  mais  sumido -  o  Senador  Aécio  Neves  –

estabelece que pelo menos 50% do lucro da Cemig terão de necessariamente ir todo

ano para a Andrade Gutierrez. Se sobrar recurso, poderá ir na totalidade a cada dois

anos. Por isso, Deputado Adelmo Carneiro Leão, a Cemig não faz mais investimento

nem prevenção. Assim sendo, as fiações caem em Bandeira do Sul.

Deputados e Deputadas, pasmem! O coordenador do Sindieletro denunciou que a

rede estava apodrecida e que não foi a serpentina a responsável pelo desastre, mas,

sim, a falta de manutenção da Cemig. Aliás, ele estava certo. Tanto é que toda a rede

da cidade de Bandeira do Sul foi trocada após o acidente, num reconhecimento de

que a rede estava completamente desprovida de qualquer segurança.

O Jairo, coordenador do Sindieletro, fez a denúncia, acompanhou tal procedimento

e  está  agora  sendo  processado  pela  direção  da  Cemig.  Ele,  juntamente  com  o

sindicato - o Sindieletro -, por ter feito uma denúncia sobre o que todos sabiam: a

precariedade da rede da Cemig. Então, o Jairo está agora sendo processado. Mas

por que essas redes não são revistas, por que não há manutenção? Porque 50% do
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lucro  vai,  todo  ano,  para  a  Andrade  Gutierrez.  Não  há  mais  recurso  para

investimentos. Esperaram o então Governador Itamar Franco falecer e estabeleceram

esse  limite  de  50%  como  mínimo,  porque  a  cada  dois  anos  vai  mais  recurso,

contrariamente ao que Itamar Franco havia feito, que foi limitar esse recurso a 25%

do lucro. O Deputado Adelmo Carneiro Leão foi um dos principais responsáveis por

isso, porque presidiu a comissão que apurou que aquilo que foi feito contra a Cemig,

por  parte  também  do  tucano  Eduardo  Azeredo  -  vender  um  terço  das  ações  e

entregar o comando da Cemig para os sócios minoritários – era um crime contra o

Estado de Minas Gerais. Agora, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o mais sumido, o

Senador Aécio Neves, faz a mesma coisa e dá para a Andrade Gutierrez, que entrou

sabe-se lá como nesse procedimento, parte desse lucro.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Quero  lembrar  aqui,  com

indignação,  o  acordo  que  foi  feito  na  época  em  que  os  tucanos  estavam  na

Presidência do Congresso Nacional. V. Exa. já disse quem presidia, e eu não quero

aqui repetir o nome, que alguns imaginam que seja querido, mas ele não gosta tanto

de Minas Gerais. Ele pode ser querido por muitos, mas querer Minas Gerais como

Estado autônomo, altivo, libertário está muito longe das suas práticas. E, na época do

Governador Azeredo, do Presidente FHC, resultaram vários acordos de dívidas. O

próprio Azeredo disse que foi um acordo excelente para Minas Gerais. Na realidade,

pode ter  sido melhor  do que estava, fruto das questões que vinham acontecendo

sucessivamente por governos perdulários, mas foi o que resultou desse acordo de

dívidas. O Senador agora se manifestou dizendo que a dívida é impagável, mas não

está passando daí. Precisamos ir além. É preciso rever, refazer a dívida do Estado de

Minas Gerais. De todas as dívidas do Estado, a mais séria, a mais grave, a mais alta,

a que mais penaliza o Estado de Minas Gerais, qual é, Deputado Rogério Correia? A

do Estado com a Cemig. Para beneficiar quem? Para beneficiar os investidores da

Cemig,  e  não,  os  consumidores  da  Cemig;  não,  o  povo  trabalhador;  não,  os

produtores  que  usam  a  energia  da  Cemig.  Isso  é  inaceitável.  Estamos  vendo  a

proposta  apresentada na criação desse Fundo,  importante.  É  importante criarmos

fundos para incentivar, recursos para o incentivo ao desenvolvimento, mas não vai

sobrar dinheiro de Minas Gerais para esses investimentos se a estrutura da dívida
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permanecer  como  está.  Temos  de  renegociar,  temos  de  refazer  essa  dívida,

urgentemente. E, na urgência, a maior delas, a mais urgente, a emergente é a dívida

do Estado com a Cemig. São os maiores juros que o Estado paga, é a maior correção

que o Estado tem. Para se ter uma ideia, essa dívida negociada, em 1995, 1998, de

aproximadamente  R$600.000.000,00,  hoje  está  acima  de  R$5.000.000.000,00.  E

deve chegar a R$6.000.000.000,00 até o final do ano. Essa condição é inaceitável.

Então, quero aqui apresentar essa realidade e chamar a atenção. Ouvi há pouco o

Deputado  João  Leite  dizer  que  o  Senador  está  lutando  por  Minas.  Então,  que

esperemos dele uma atividade muito determinada, muito comprometida no sentido de

refazer essa dívida com a Cemig, de rever essa dívida. É inaceitável, é insuportável a

dívida  que  o  Estado  tem  com  a  Cemig,  que  só  beneficia  as  empresas,  os

investidores, os que compram ações da Cemig, com a distribuição de lucros, porque

Minas Gerais está em prejuízo, o Estado não está ficando com recursos para investir

onde precisa, seja no Norte, seja no Vale do Mucuri, no São Francisco, seja onde for

necessário.

No Triângulo Mineiro, também precisamos receber os recursos necessários para

investir,  promover  e  ampliar  o  desenvolvimento.  Infelizmente,  do  jeito  como  os

negócios de Minas são feitos, eles não servem nem atendem aos interesses do povo

mineiro nem ao desenvolvimento de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia* - Quero apenas complementar as palavras de V. Exa.

Estou com um requerimento para ser votado na Comissão, o qual propõe a discussão

da situação atual da Cemig. Por quê? Citei o problema de Bandeira do Sul, onde

várias pessoas morreram. Se não me engano, foram 13 ou 14 pessoas que faleceram

naquele  acidente,  mas  pouca  importância  se  deu  a  ele.  O  Governador  visitou

Bandeira do Sul, mas as medidas que deveriam ser tomadas em relação à Cemig não

o foram.

Na semana passada, ocorreu uma chuva em Belo Horizonte, grande e com ventos,

mas que não foi sequer longa, e, sim, o início de uma temporada de chuvas. Vimos

que Belo Horizonte ficou às escuras, bem como boa parte de Minas Gerais. Foram

2.300.000 pessoas sem luz no Estado de Minas Gerais. Mais que isso, morreu um

motoqueiro, eletrocutado, atingido por um fio de alta tensão que se partiu. A moto dele
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foi  atingida por  esse fio.  Os vizinhos disseram que foi  uma noite  de terror  nesse

bairro. O fio balançava para lá e para cá, houve gritos de terror, e infelizmente mais

uma pessoa faleceu a partir de um cabo rompido da Cemig. Tudo bem! Pode ser mais

um acidente. Mas o fato mais grave é que não foi apenas um fio partido durante o

temporal em Belo Horizonte. A própria Cemig foi à imprensa esclarecer que 146 fios

se partiram naquele dia em Belo Horizonte e que eles não conseguiram chegar até o

local para fazer o socorro ou interromper a eletricidade nesses fios. Repito: foram 146

fios.

Qual foi a atitude que a Cemig tomou em relação a isso? Não é a primeira vez que

solicitamos à Cemig informações – e até agora ela não nos informou – quanto à ação

que tomará, de fato, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, quando algo desse tipo

acontecer.  O  que  vimos  a  Cemig  fazer  até  hoje?  Aumentar  a  publicidade.  É

impressionante!  Não sei  se os Deputados ou as Deputadas já  notaram isso, mas

certamente  o  povo  de  Minas  Gerais  já  percebeu.  Toda  vez  que  acontece  algum

problema em relação à rede elétrica, um apagão como o que ocorreu na semana

passada,  mortes,  acidentes  graves,  o  que vemos a  empresa fazer?  Ela  aumenta

absurdamente sua campanha publicitária, afirmando, nos meios de comunicação de

Minas Gerais, que a sua energia é a melhor do Brasil. Qual é a intenção da Cemig?

Fazer com que se divulguem os dados que ocorreram em menor intensidade e trocar

isso por propaganda? É o que me parece. É nítido, isso. Todas as vezes que ocorrem

problemas na Cemig, aumenta-se a quantidade de propaganda da empresa como a

melhor energia do Brasil. Parece provocação, mas não é. A Cemig faz um gesto com

as  empresas  de  publicidade,  com  a  imprensa,  que  às  vezes  precisa  ou  está

acostumada  com  a  publicidade  da  Cemig,  de  que  haverá  um  aumento  real  de

publicidade para compensar  aquilo  que a Cemig não consegue justificar  ao povo.

Então, se aumenta a publicidade. Deputado, é isso o que temos visto acontecer, mas

jamais a Cemig anuncia soluções para os problemas.

Com isso, repete-se o que fez o ex-Governador Aécio Neves - o mais sumido, o

Senador - e o que faz agora o Governador Anastasia: escondem-se debaixo do tapete

a poeira  e a  sujeira,  como se  os  problemas se resolvessem quando escondidos.

Assim se esconderam, por oito anos, a má gestão do serviço público e os problemas
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das áreas da educação, saúde e segurança pública. Mas, no semestre passado e

neste,  no caso dos professores,  o problema explodiu: foram 70 dias de greve na

segurança pública e 112 dias na educação, além das greves na saúde e no Ipsemg, e

o choque de gestão se mostrou uma verdadeira falácia. Mas o governo continuou

escondendo embaixo do tapete a sujeira do choque de gestão, que, na verdade, é o

chamado choque neoliberal,  mundialmente  em crise  -  o  neoliberalismo já não se

sustenta no mundo e, evidentemente, não se sustentaria em um único governo, no

Estado de Minas Gerais. Assim, o governo neoliberal acaba provocando um prejuízo

enorme para o povo de Minas Gerais.

Concluindo  o  raciocínio,  antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  João  Leite,  a

Cemig, infelizmente, age da mesma forma e nunca anuncia soluções. Para dar um

exemplo, apresentei requerimento para que informasse o total de investimento que

teremos a partir de agora na manutenção da rede elétrica. Em vez de responder, a

Cemig apenas diz que está tudo em paz e em ordem e que não há problema algum;

que a culpa foi da serpentina, do vento ou do temporal, mas que a Cemig e a rede

elétrica estão em perfeito estado de saúde. Isso não é verdade. A rede elétrica em

Belo Horizonte e em grande parte do Estado de Minas Gerais está precisando de

manutenção.  Ela  precisa  ser  revigorada,  e  a  Cemig  tem  de  destinar  recursos

financeiros para isso, em vez de aumentar a propaganda de que oferece a melhor

energia  do  Brasil.  É  isto  o  que  venho  cobrando  da  Cemig:  um  pouco  mais  de

humanidade no trato dessas questões.

Gostaria de citar  a publicidade que o Sindieletro veiculou agora nas rádios para

contrapor à intensa propaganda que a Cemig faz como se fosse a única verdade.

Nela, reivindicam a contratação de mais 2 mil servidores na Cemig, que julgam estar

sucateada em termos de pessoal qualificado, para dar a manutenção necessária em

Belo Horizonte e nas outras cidades mineiras. Então, peço à Cemig que, em vez de

aumentar a publicidade, destine recursos para a manutenção da rede.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.

Acompanho  com  atenção  a  discussão  de  V.  Exa.,  especialmente  as  críticas  que

encaminha à Cemig. Com todo respeito, vejo essa questão com muito cuidado, até

porque,  no início  de  sua fala,  V.  Exa.  mesmo ressalta  que essa é uma empresa
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importante para os mineiros e para Minas Gerais.  Assim, penso que devemos ter

cuidado ao falar  de uma empresa tão importante, para não jogarmos tudo fora. A

Cemig tem muitas coisas boas; seu quadro de funcionários, por exemplo, merece o

respeito de todos nós, e sei que V. Exa. tem esse cuidado.

Quanto à publicidade,  vemos que de fato ela  muitas  vezes  não retrata muito a

realidade. Andando por Belo Horizonte, Deputado Rogério Correia, tenho visto, por

exemplo, a propaganda feita pelo PT sobre o metrô de Belo Horizonte. Ainda nem

houve a  expansão do metrô,  mas já  há  uma propaganda do PT dizendo que os

recursos  já  vieram,  embora  efetivamente  eles  não  estejam  aqui.  Vemos  também

propagandas sobre as nossas estradas, que não são nossas,  são federais -  e as

estradas federais estão matando a população não apenas de Minas Gerais, mas de

todo o Brasil.

Mas ainda quero abordar a questão do choque de gestão. Vou falar rapidamente,

para não tomar o seu tempo, mas não poderia ficar de fora dessa questão, porque,

como Secretário de Estado, participei desse momento.

O  Governador  Aécio  Neves  -  citado  por  V.  Exa.  -  encontrou  um  Estado  numa

situação muito difícil, talvez, como a que viveremos. Muitas vezes, não por culpa do

Estado  de  Minas  Gerais,  mas  de  uma  conjuntura  internacional.  Foi  aquilo  que

alcançamos depois de um governo de que V. Exa. foi Líder nesta Casa. Encontramos

um grande déficit, portanto todos tivemos de trabalhar muito. Na ocasião, V. Exa. era

Deputado  desta  Casa,  por  isso  sabe  que  todos  nós  nos  empenhamos  naquele

momento  para que pudéssemos vencer.  Efetivamente,  Deputado Rogério  Correia,

foram muitos cortes; inclusive, precisamos procurar verdadeiras prioridades. Lembro-

me de que a minha área era a da assistência social, da criança e do adolescente, ou

seja,  dos  direitos  humanos.  Foi  preciso  objetivarmos  o  que  realmente  era

fundamental:  o  atendimento  às  crianças,  às  casas  e  aos  lares,  para  vencermos

aquele momento grave da história de Minas Gerais.

Assim, acompanho o pronunciamento de V. Exa., mas também gostaria de dar essa

contribuição - reconhecer o papel importante da Cemig. Afinal, eu estava dentro do

governo do Estado naquele  momento,  e  o  choque de gestão  foi  importante  para

equilibrar as contas do Estado de Minas Gerais. Tanto, Deputado Rogério Correia,
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que mais  de 90% da população de Minas Gerais reconheceu o trabalho do mais

querido, o nosso ex-Governador Aécio Neves, hoje Senador, que, neste momento,

preocupa-se com Minas Gerais e busca mais recursos para o nosso Estado.

Muito  obrigado  pelo  aparte  que  V.  Exa.  me  concede.  Continuo  daqui

acompanhando, com muita atenção e muito respeito, o pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Não queria

permanecer no debate, pois  essa não era a nossa intenção, mas, respeitando as

palavras  e  o  pensamento  de  V.  Exa.,  gostaria  de  fazer  alguns  rápidos

esclarecimentos.

Deputado João Leite, fui relator da emenda à Constituição, enviada a esta Casa

pelo Governador Itamar Franco, que proibia a privatização da Cemig. Aliás, além da

privatização, incluí, nessa emenda, a não privatização de empresa pública aqui, em

Minas Gerais, e, caso a Assembleia deliberasse por 3/5 a favor dessa privatização,

teria de se fazer um referendo popular para evitá-la.  Essa privatização estava em

curso  no  pensamento  neoliberal  no  mundo  inteiro,  e  aqui,  no  Brasil  e  em  Minas

Gerais,  havia  as  expressões  “FHC”  e  “Eduardo  Azeredo”.  Portanto,  em  um

contraponto a essa visão neoliberal,  aprovamos aqui, com a maioria que havia na

época  e  encabeçada  pelo  Governador  e  ex-Presidente  Itamar  Franco,  mas

derrotamos a ideia tucana de privatização da Cemig.

Então tenho muito orgulho de ser um defensor real da Cemig. O problema é que o

Senador Aécio Neves, o mais sumido, e agora com o Anastasia, faz um processo de

privatização branca da Cemig. E o fazem através da remessa dos dividendos, em

50% anualmente, estabelecido no acordo de acionistas para a Andrade Gutierrez.

Pasmem, senhores telespectadores que me assistem pela TV Assembleia, a Cemig

não tem mais como fazer investimento e manutenção de rede, por isso o apagão em

Minas será cada vez maior e os bueiros explodirão, porque hoje a Companhia está

nas mãos da Andrade Gutierrez,  que detém 50% do lucro que o mais sumido,  o

Senador Aécio Neves, fez questão de lhe deixar. Esse é o legado do Senador, o mais

sumido, para Minas Gerais: deixar a Cemig refém da empresa Andrade Gutierrez, e a

isso Itamar Franco tinha se posicionado contrariamente.

O ex-Senador, ex-Governador e ex-Presidente Itamar Franco, coitado, deve estar,
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onde estiver,  arrependido de ter feito qualquer tipo de acordo com os tucanos em

Minas Gerais, porque exatamente a Cemig, que era tão querida por ele, está agora à

mercê  dos  lucros  e  da  empresa  Andrade  Gutierrez,  que,  aliás,  é  uma  grande

colaboradora da campanha tucana em Minas Gerais. Então quero deixar isso claro,

mas já tenho um requerimento aprovado da Comissão de Minas e Energia sobre esse

assunto e estou com outro documento em relação à Cemig, para discutir o que será

feito daqui para a frente em Belo Horizonte e em Minas Gerais com as chuvas que se

aproximam. Não precisa ser profeta e muito menos profeta do apocalipse para saber

que, como a Cemig não toma medidas, infelizmente o caos se instalará novamente

com apagões, etc., aqui em Minas Gerais.

Em  relação  à  Cemig,  gostaria  de  expor  claramente  o  meu  ponto  de  vista:  ela

precisa  ser  defendida  como empresa do Estado,  e  não por  meio  do  seu  acordo

acionista, que mantém o lucro como empresa privada, que é a Andrade Gutierrez. É

preciso  reverter  esse procedimento  dentro  da  Cemig.  Esse  é  o  pensamento  que

tenho  em  relação  à  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  e  à  atitude  que  os

tucanos estão tendo em relação a essa empresa.

Sr. Presidente, em relação ao choque de gestão, já falei por diversas vezes e não

aprofundarei, Deputado João Leite, mas, se a dívida deixada por Eduardo Azeredo

era de R$9.000.000.000,00, subiu para R$14.000.000.000,00 com o Itamar Franco e

hoje já está em R$60.000.000.000,00. Foi uma dívida feita de tucano para tucano,

FHC e Azeredo, só podia ser, contra o Brasil e contra Minas. E agora há uma dívida

no Estado de Minas Gerais, que se diz impagável, e o Governador Antonio Anastasia

descobre agora, pela boca do mais sumido, o Senador Aécio Neves, que a dívida é

de R$60.000.000.000,00. Onde está o déficit  zero? - há de perguntar.  Foi apenas

uma falácia, uma farsa,  Deputado Fred Costa? Ninguém sabe. Na época em que

falaram do déficit zero, só faltava inaugurar uma placa: “Vamos inaugurar a placa do

déficit zero”. Então iriam os Municípios, os Deputados, o mais sumido iria junto. Mas

nada! Placa de déficit zero e choque de gestão.

Qual o legado que temos em Minas? O choque de gestão, que levou à greve, como

no primeiro semestre. Coitado do Governador Anastasia, que, aliás, não tem defensor

nesta Casa. Fico até com dó. Somos Oposição. O Governador Anastasia é até uma
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pessoa bem-intencionada, mas cuja base é mais aecista, prefere que dê errado o

governo Anastasia para contar louros do governo Aécio Neves. Mas, na verdade, o

Governador Anastasia fica abandonado, pois ele procura fazer um bom serviço, mas

o seu governo está entregue aos apadrinhados do Senador Aécio Neves. Aliás, outro

dia, alguns saíram presos do Iter. Já o mais sumido está no Rio de Janeiro ou em

Brasília.  Ele  não  dá  socorro.  As  greves  estão  pipocando,  o  choque  de  gestão

mostrando  a  falência,  e  o  déficit  zero  não  existe,  pois  há  um  déficit  de

R$60.000.000.000,00 somados à dívida com a Cemig, que aconteceu agora.

Então esse é o quadro geral de Minas Gerais, e é lastimável que o Governador

Antonio  Anastasia  fique  refém de  todo  esse procedimento.  Mas  também  ele  não

reage. Deveria assumir mais o governo do Estado, romper com esse passado aecista

e fazer por Minas Gerais aquilo com que se comprometeu.

Sr. Presidente, lembro ainda, em relação a esses fundos - e discuto projeto a partir

dos fundos existentes -, da reunião que fizemos na sexta-feira passada sobre a taxa

de incêndio, também criada em Minas Gerais pelo mais sumido. Este criou uma taxa

de incêndio que inicialmente seria paga por todos os mineiros. Nós, que éramos da

Oposição, não podíamos permitir  que Minas Gerais pagasse uma taxa de incêndio

em todas as residências, porque se tratava de uma prevenção contra incêndio, e não

de uma segurança de que, se ocorresse um incêndio, seriam socorridos. A taxa é

uma prevenção, em tese. Ela é um imposto disfarçado de taxa, mas em Minas, e

esse é outro assunto - faço um parênteses -, tudo pode. O Ministério Público - Dr.

Aeceu, não é mais Dr. Alceu - faz aquilo que o mais sumido manda fazer, então ele

permite que imposto vire taxa e que taxa vire imposto. Aqui vale tudo para o mais

sumido.  E  assim  ele  faz  no  Tribunal  de  Justiça,  na  Assembleia  Legislativa,  na

imprensa: controla. Como diz o Deputado Sávio Souza Cruz: “Tá tudo dominado”.

A taxa de incêndio foi criada dessa forma, mas era inicialmente para todo mundo.

Nós, como somos os responsáveis da Oposição, fizemos a conta e vimos que iria ser

uma enxurrada de dinheiro que, se fosse usado para comprar carro de bombeiro,

haveria carro para dar e vender em Minas Gerais. Então, decidiu-se que a taxa seria

cobrada apenas do comércio e onde existe Corpo de Bombeiros, reduzindo muito.

Em  2010,  foram  arrecadados  R$46.000.000,00  em  taxa  de  incêndio  para
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equipamento;  desses,  apenas  R$3.500.000,00 foram usados  em equipamentos.  A

taxa de incêndio  está  sendo destinada  a  outras  finalidades,  como pagamento  de

pessoal. A taxa de incêndio é cobrada da indústria e do comércio como se fosse outro

imposto, e não para equipar o Corpo de Bombeiros. Não existe uma taxa de incêndio

para um fim determinado.

O  Deputado  Weliton  Prado  foi  um  dos  que  mais  combateu  comigo  a  taxa  de

incêndio na época. A Deputada Liza Prado combateu em Uberlândia. Conseguimos

retirá-la das residências, fazendo um bem para Minas Gerais e para o governo. O

Deputado Antônio Júlio costuma dizer: “Estou falando isso para ajudar o governo”. As

pessoas não acreditam no que o Antônio Júlio fala, mas nesse caso ele estava cheio

de  razão.  Ajudamos  muito  o  governo  porque,  se  tivesse  cobrado  essa  taxa  de

incêndio de todas as residências, a população estaria indignada, pois os incêndios

continuam ocorrendo na seca. E nas enchentes, quando a luz acaba, o Corpo de

Bombeiros está lá. É claro que está melhor equipado do que antes, mas, para compra

de equipamento, dos R$46.000.000,00, foram gastos apenas R$3.500.000,00. Isso

ficou comprovado, fiz requerimento e vou para o Ministério Público novamente. O “Dr.

Aeceu” terá que engavetar mais uma. Ele é bom de gaveta. Aliás, nem na gaveta o

“Aeceu” põe as coisas mais, ele pega a peça e já faz a defesa. Ele virou advogado de

defesa dos malfeitos do Senador mais sumido, Aécio Neves.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Quero aproveitar para dizer que a questão da

taxa de incêndio é preocupante. Estive ontem em Araguari e conversei com vários

bombeiros, que falaram que há necessidade de se aumentar o efetivo e que, quando

há problema, têm que enviar equipamentos para Uberlândia. Precisamos melhorar

essa  questão,  e  espero  que  possamos  instalar  o  Samu.  Temos  um  problema

gravíssimo na nossa região com relação aos bombeiros, que nem é de governo, mas

da instituição. Não temos o Samu na nossa cidade, e grande parte de região precisa

dele. O Deputado Weliton Prado está se esforçando. Na própria instituição tem uma

briga interna de quem vai coordená-la, e a população fica prejudicada.

Penso que não deveria haver a taxa de incêndio nem para as empresas, pois elas

já têm uma carga tributária altíssima e ainda têm que pagar essa taxa, e, quando

precisam, falta hidrômetro. Ou o recurso da taxa é aplicado conforme designado, ou
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deveríamos revogá-la.

Quero  falar  dos  avanços  e  cumprimentar  os  Deputados  João  Leite,  Sebastião

Costa, Rogério Correia e os que fazem parte da comissão de negociação com os

professores.  Hoje,  conversei  com  a  Secretária  Gazzola,  a  qual  me  disse  que  já

fechou  essa  questão  administrativa  e  falta  resolver  a  questão  financeira  para

discutirmos  o  piso.  Mas  é  importante  usar  este  momento  para  esclarecer  os

professores sobre toda dificuldade por que têm passado e como os Deputados desta

Casa têm feito um trabalho bonito. Creio que a Assembleia tem cumprido o seu papel

e,  independentemente  da  bancada,  os  Deputados  Cássio,  Adalclever,  Rogério

Correia, Pompílio  e João Leite,  todos têm feito um trabalho muito importante para

esta Casa. Foi discutida a proposta de não influenciar no 13º salário dos professores,

para  que  no  impacto  não seja  prejudicada  a  ficha  funcional  do  professor.  Isso  é

fundamental. Para o professor que queira realmente repor as aulas, mas, às vezes,

outra pessoa deu aulas  no lugar,  tem de haver uma anistia.  Isso é importante, e

vamos  apoiá-los.  Que  possamos  discutir  sobre  alguns  outros  casos,  como  a

reposição de aulas. É fundamental que seja pago o salário de outubro no início de

novembro. É muito importante que a Assembleia tenha desempenhado esse papel,

Deputado  João  Leite,  o  que  foi  fundamental.  Sabemos  das  dificuldades  dos

professores e das professoras. Os parlamentares desta Assembleia tiveram um papel

importante  nisso.  Fico  muito  preocupada  quando  vejo  que  temos  problemas

gravíssimos  na  educação.  Percebemos  que  a  Assembleia  possui  parlamentares

preocupados,  independentemente  da  bandeira  política  e  da  cor  partidária,  com a

qualidade do serviço público.

Os servidores desta Casa também têm todo o nosso apoio. Tenho certeza de que

eles  conseguirão  alcançar  êxito  na  questão  salarial,  porque  sabemos  que  a

negociação aqui é bem diferente, não é, Sr. Presidente? Isso é fundamental. Então,

quando depende da autonomia da Mesa, exclusivamente da Assembleia, com certeza

as coisas andam. Creio que foi um momento importante e tenho certeza de que tudo

que  depender  desta  Casa  faremos,  para  que  tenhamos  servidores  bem  mais

preparados.

Gostaria de falar também, Deputado Rogério Correia, de uma outra preocupação.
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As  Funecs,  em  Contagem,  foram  fechadas.  O  Deputado  Rogério  Correia  é  um

defensor  delas,  e  o  Sind-UTE  de  Contagem  tem  brigado  muito  para  que  os

professores possam ocupar o espaço deles, que eles possam voltar para as Funecs.

Tenho certeza de que vamos organizar a população, independentemente de quem

seja o candidato em Contagem, seja o Durval, o Carlin ou o Ademir. Nós, Deputados,

e  a  população de Contagem vamos exigir  que realmente  o  candidato  eleito  para

Prefeito  tenha compromisso com a população de reabrir  as  Funecs que a Marília

fechou - por mais, Deputado Rogério, que essa responsabilidade seja estadual. Para

fazer  promessa de campanha,  ela disse que deixaria as  Funecs abertas.  Depois,

quando ocupa  o  cargo,  quando assume o  governo,  infelizmente  as  fecha.  Tenho

certeza de que o senhor não concorda em ver professor fora da sala de aula, fora da

carreira, para a qual foi concursado. Então, Deputado Rogério, quero dizer que sou

sua parceira, sua companheira em todos os momentos. Sei da sua seriedade e do

seu compromisso com os professores. Eu vou com esta Casa exigir  também que

sejam  reabertas  as  Funecs  em  Contagem  e  que  tenhamos  uma  educação  de

qualidade.  Que  também  possamos  encontrar  saídas,  fazer  parcerias,  porque

sabemos que não é fácil para o Município. Percebemos que a luta do Sind-UTE de

Contagem e de todo o Estado tem um papel fundamental na defesa dos professores

e das professoras.

Fico feliz quando o senhor ocupa essa tribuna, porque sou sua parceira e tenho

certeza de que estamos defendendo o que é justo e correto.  Fiquei  contente em

saber  sobre  essa  negociação,  porque  muitos  professores  tiveram  seus  pontos

cortados e é preciso discutirmos a greve. Estamos, no mínimo, tentando amenizar

essa questão. Sei que não é o correto, o ideal, como o senhor bem expôs em relação

à  educação,  não  é  o  que  queremos,  mas  sabemos  que,  com  o  trabalho  da

Assembleia, essa questão tem avançado. A Assembleia tem realizado um trabalho

bonito.

Portanto, Deputado Rogério, receba os meus cumprimentos e leve-os a todos os

outros Deputados dessa comissão. Independentemente de cor partidária, continuem

defendendo o nosso povo, o que é correto, assim como defendo os professores e as

professoras  de  Contagem  e  de  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Defendo-os
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independentemente de questão partidária. Não é porque lá é o PT quem administra e

não é porque o governo está aqui ou porque você é base de sustentação que vou

deixar de apoiar professor. Devemos defender o que é justo e correto. Assim também

em relação à Mesa: não é porque há Deputados do PT e do PSDB, tenho certeza de

que  ela  defenderá  todos  os  servidores.  Quando  depende  exclusivamente  da

Assembleia,  a  conversa  é  outra,  não  é,  Deputado  Rogério?  Então  quero

cumprimentá-lo e dizer que tenho orgulho de ser sua parceira de todas as lutas, de

todas as horas e momentos. Que possamos trabalhar para que o povo mineiro tenha

espaço e seus direitos respeitados. Pode contar sempre comigo, porque terá em mim

uma Deputada sempre na trincheira, disposta a lutar pelo que é justo e correto.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputada Liza Prado. Concedo aparte ao

Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)  –  Agradeço  V.  Exa.  pelo  aparte  e  o

cumprimento  pela  sua  manifestação.  Peço  um  aparte  de  2  ou  3  minutos  para

homenagear uma categoria, a dos médicos, pois hoje é Dia do Médico, Dia de São

Lucas. Eu, como médico e como parlamentar, vejo nesta Casa que nós - e posso

dizer isso com letra maiúscula - receitamos o melhor remédio que pode ser receitado

para todos, por um médico e por um homem público, sem contraindicações, que é a

democracia.

A sua manifestação foi democrática, e V. Exa. expôs seus pontos de vista, os quais

respeitamos com muita seriedade e analisamos. Agradeço o seu aparte, pois gostaria

de homenagear esses homens e mulheres predestinados, que, muito mais do que

profissionais, vão para a medicina vocacionados pelo ideal de lutar e de se empenhar

para prevenir, tratar, aliviar e, às vezes, até curar o sofrimento do corpo, com mais

intensidade, e do espírito de muitas pessoas que padecem por este mundo afora.

Quero deixar um abraço, em nome dos médicos da Assembleia Legislativa, a todos

os  médicos  de  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  por  esse  dia  18  de  outubro.

Espelhando-me  no  médico  São  Lucas,  que  era  pintor  e  que  também  escreveu,

acompanhado por São Paulo, o Ato dos Apóstolos e o terceiro evangelho da Bíblia

Sagrada, parabenizo todos os médicos. Peço a Deus que continue a nos dar saúde e

tranquilidade  para  permanecermos  neste  trabalho  extraordinário  de  aliviar  o
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sofrimento daqueles que padecem. Agradeço V. Exa. por me conceder esse aparte ao

seu pronunciamento, para essas relevantes considerações. Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Doutor  Viana.  Gostaria  também  de

felicitar os médicos de Minas Gerais e do Brasil, em nome de V. Exa., que, além de

um  grande  Deputado,  é  um  grande médico  nosso.  Assim,  cumprimento  todos  os

médicos  de  nosso  Estado.  Parabenizo-o  pela  lembrança,  pela  atuação  enquanto

Parlamentar e também por sua atuação profissional.

Apenas para terminar, Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, aceitar a sugestão,

poderia dizer assim, feita pela Deputada Liza Prado, em relação à questão das taxas

de incêndio. Acho que, ou bem termina, ou pelo menos, enquanto existe, ela deverá

ser aplicada corretamente. O caso de Araguari, que V. Exa. citou, onde sequer há

equipamentos  no  Corpo de  Bombeiros  suficientes,  assusta-nos,  pois  há  recursos

sobrando.  Se  apenas  R$3.500.000,00  no  ano  passado  foram  destinados  para

equipamentos, é porque se julga que os equipamentos do Corpo de Bombeiros já

estão para lá de suficientes, embora não seja esse, parece, o quadro de Minas. A

sugestão que quero fazer é que os diversos Municípios de Minas Gerais remetam

para a Assembleia - poderá ser por meio do meu gabinete - a situação real do Corpo

de Bombeiros em seus domínios. Poderão dizer se ele existe, se não existe, como é

o equipamento do bombeiro e se é suficiente para combater o incêndio e para fazer o

socorro na época de enchente. Poderão dizer, enfim, se o Corpo de Bombeiros em

seus domínios está bem equipado. Se não houver, que nos relatem a situação para

que possamos solicitar do Corpo de Bombeiros a aplicação da taxa de incêndio. A lei

diz que o que foi arrecadado no Município deverá ser a ele destinado, no que se

refere à taxa de incêndio. Onde não há bombeiro, poderá ser criada uma companhia

e passa-se a cobrar taxa de incêndio. Essa taxa só irá aumentar. Ela começou, se

não me engano, com R$17.000.000,00 e já está em R$46.000.000,00. Aumenta-se o

número de Municípios, aumenta-se a taxa, e assim o valor ficará exorbitante. Carros

de bombeiro não faltarão, haverá mais carros de bombeiro do que Bombeiros, porque

o governo não os contrata, mas o dinheiro para comprar os equipamentos está lá.

Fica essa análise que devemos fazer desse quadro, ou então que o governo faça

uma avaliação e tome uma medida para uma mudança na lei. Acho que é preciso
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rever a questão dessa taxa de incêndio, que já está virando uma chacota.

Presidente,  defendo  o  Corpo  de  Bombeiros  enquanto  instituição  fundamental.

Sabemos o valor do policial bombeiro e da Corporação, sabemos de sua importância.

Devemos ter cuidado com o que falamos, porque podem escrever outras coisas por

aí. Há uma turma que escreve aquilo que pensa ter ouvido, não aquilo que de fato foi

dito. Temos de nos preocupar com isso. Estou dizendo que o Corpo de Bombeiros

precisa desse equipamento, mas a taxa foi criada para uma determinada finalidade. A

taxa não pode ter outra destinação.

Aproveitando o que disse a Deputada Liza Prado, quero mais uma vez parabenizar

os professores e as professoras. Depois de 112 dias de greve, fizemos três rodadas

de negociação com o governo. O processo, Deputada Liza Prado, ainda está muito

moroso, o que é compreensível. Depois de 112 dias de greve, ficam sempre arestas.

Como Deputados, temos, em mesas de negociação, buscado a mediação. Depois de

três reuniões, ontem conseguimos fechar um acordo relativo ao pagamento dos dias

de paralisação e ao corte dos salários dos professores. Peço à Deputada Liza Prado

que nos ajude. A Secretária de Planejamento ficou de analisar amanhã uma proposta

que  nós  Deputados  deixamos  com  ela,  a  partir  de  uma  proposta  da  Secretária

Gazzola. Ela propôs que o salário do mês de novembro fosse pago na integralidade.

Para o mês de dezembro, haveria o corte do salário. Propusemos que, em vez de

cortarem os salários de uma única vez, fizessem o desconto de 10 dias no salário de

dezembro, de 10 dias no de janeiro e 10 dias no de fevereiro. Por quê? Porque,

relativamente  ao  mês  de  dezembro,  ainda  receberão  o  que  repuseram.  Um

compensará o outro, e não haverá corte.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Conversei com ela hoje, durante o almoço.

Minha preocupação é a mesma de V. Exa. e dos demais Deputados. Consideraremos

o mês, com toda a dificuldade do ponto, a fim de sabermos como fazer o acordo, para

que  as  professoras  não  fiquem  tão  prejudicadas.  Discuti  com  ela  alguns  casos

relativos à anistia, com a qual me preocupo. Deputado, fiz questão de fazer algumas

anotações. Tanto eu como V. Exa. somos bastante digitais. Eu dizia para a turma do

chapéu que, embora seja um tanto quanto analógica, estou tentando ser digital.  A

informação constante é importante. No Twitter, no Facebook, nas redes sociais tenho
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procurado prestar informações. O Deputado Rogério Correia, meu companheiro, tem

me seguido no Twitter.  Constantemente temos feito discussões, o que tem trazido

certa agilidade.  Ficou faltando,  para  o dia de amanhã,  costurarmos a questão do

salário. Quero conhecer essa sua proposta. Anotei cada palavra da Secretária, até

para poder discutir  o tema com V. Exa. e com os Deputados João Leite e Cássio

Soares. O salário de outubro seria pago no início de novembro, sem desconto da

faltas referentes à greve de setembro. Dezembro seria pago com desconto dos dias

faltosos. Há ainda a reposição de outubro, e o 13º salário não sofrerá impacto das

faltas em razão da greve. O impacto ficará para o próximo ano.

Fiquei  bastante  preocupada  com  uma  proposta  que  os  Deputados  deveriam

analisar bem. O escalonamento será em três vezes. Não é isso? V. Exa. poderá nos

explicar melhor tudo isso. A parte da disciplina e o pagamento já foram acertados, o

que é importante. Resta-nos discutir, a partir de amanhã, o piso. Como ficará essa

questão financeira? Como ficará a situação de quem precisa repor,  mas não tem

como  fazê-lo?  Como  eu  disse,  seria  importante  haver  a  anistia.  Nesse  caso,  a

reposição não será feita porque a pessoa não quer fazê-la, mas porque não tem jeito.

Às vezes o professor já deu aula. Nesse caso, haveria a anistia. Não só nesse caso,

mas talvez pudesse haver nas férias-prêmio, na licença-maternidade, etc. Cada caso

seria anistiado.

Então achei isso bastante importante. O mais importante é que essas pautas têm

um impacto na vida funcional e não prejudicariam esses casos. Assim não haveria

impacto na vida funcional da servidora. Achei que isso foi fundamental e um avanço,

para não prejudicar. E há a questão do 13º salário também, para não haver impacto.

Deixar as faltas relativas à greve para o ano que vem, para não prejudicar também.

Essas foram as palavras dela, palavra por palavra, que anotei para que amanhã o

senhor  possa costurar,  juntamente com os outros  Deputados que fazem parte da

comissão votada por esta Casa, para que as professoras e os professores possam,

no mínimo, não ter tanto prejuízo.

O Deputado Rogério Correia* - Exatamente, Deputada. A questão do desconto dos

dias parados...

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Talvez o senhor consiga que ele seja feito em
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três vezes.

O Deputado Rogério Correia* - Foi a proposta que nós, Deputados, deixamos. Em

vez de se fazer o desconto todo em dezembro, que o desconto fosse feito 10 dias em

dezembro,  mais  10  em  janeiro  e  10  em fevereiro.  Como os  professores  estarão

repondo aulas, terão que receber a mais referente à reposição. Então um compensa

o outro, e eles teriam os salários pagos na íntegra em dezembro, janeiro e fevereiro.

A Deputado Liza Prado (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, como esse acordo

já está  bem mais  costurado,  creio  que deveria  centrar-se mais  força  na  questão

financeira no piso.  Acertando-se a questão dos descontos,  de  forma mais  rápida,

concentra-se a reunião na discussão do piso, que considero mais polêmica.

O Deputado Rogério Correia* - A partir de segunda-feira, resolvida essa parte, a

discussão já virá com a questão do piso. São duas pautas para segunda-feira: o piso

salarial da carreira e a política remuneratória, que também chegou à Assembleia na

sexta-feira.  No  caso  da  política  remuneratória,  o  Sind-UTE  não  participou  dos

debates,  porque  o  governo  entendeu  que,  por  causa  da  greve,  o  Sindicato  não

deveria fazer parte da discussão. Então esse assunto entrará também na reunião de

segunda-feira - primeiro o piso e depois a política remuneratória.

O piso é a parte mais importante da discussão. Limpado o terreno do corte dos dias

parados e da reposição das aulas, entraremos agora no principal, que é exatamente o

motivo da greve - a questão salarial. Quando a greve terminou, já houve a garantia do

governo de que pagaria o piso em janeiro. Mas o governo ficou de apresentar uma

proposta quanto à forma de pagar o piso, incluindo-o na carreira, que foi a motivação

para a continuação da greve. Esperamos que a partir de segunda-feira essa adução

também se dê de maneira tranquila na comissão de negociação, para que possamos

avançar no estabelecimento do piso da carreira, discutindo quando, como, se será em

etapas. Queremos saber como o governo se propõe, do ponto de vista orçamentário,

a  resolver  esse dilema de combinar  a  solução do problema dos professores  que

recebem o vencimento básico com a dos que recebem subsídio - como ficarão uma e

outra tabela. Essa é a adução que faremos segunda-feira.

O Deputado João Leite (em aparte)  - Gostaria só de lembrar que também ficou

acertado que o governo pagará o piso de acordo com o índice do MEC. Acertamos
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isso também, e o governo de Minas está de acordo com a proposta de que o índice

adotado será o do MEC. O MEC ainda não sabe qual é esse índice, mas isso também

foi acertado numa reunião anterior. Creio que V. Exa. foi fiel a tudo que discutimos, e

entendemos que  tivemos  ontem  um grande avanço que nos permite,  na  próxima

segunda-feira, já entrarmos na questão do piso e da remuneração das carreiras.

O Deputado Rogério Correia* - Exato. Bem lembrado, Deputado João Leite, esse é

um avanço importante. O reajuste do piso dos professores em âmbito nacional se

dará por meio do MEC, e há um reconhecimento do governo do Estado em relação a

isso, conforme dito pela Secretária Renata Vilhena na reunião passada. Esse reajuste

já  vem  em  janeiro.  Então,  em  janeiro,  o  salário-base  não  será  R$712,00;  será

R$712,00 mais o reajuste do MEC.

A expectativa é que seja em torno de 16%, o que elevaria para cerca de R$800,00 o

piso para quem está no modelo do vencimento básico.  Fica a discussão sobre o

subsídio,  cujos  adeptos,  segundo  o  projeto  de  lei,  teriam  5%  de  reajuste.  Agora

entraremos  numa  discussão  mais  complexa,  porque  inclui  recursos  financeiros,

possibilidades do governo do Estado.  Este ano Minas poderá receber  repasse do

Fundeb.  Temos  de  averiguar  isso  também,  verificar  se  facilita  o  processo  de

negociação. Enfim, o clima que se estabeleceu, a partir das três reuniões que foram

realizadas,  notadamente  a  de ontem,  é  de maior  diálogo.  Todos nós,  Deputados,

contribuímos para esse avanço, que, esperamos, deve prosseguir.

Desculpe, Deputado, se saí um pouco do tema, mas o Projeto de Lei nº 2.243/2011,

que altera o fundo de equalização do Estado, para que os Municípios da área da

Sudene  sejam  beneficiados,  contará  com  o  apoio  da  nossa  bancada.  Por  isso

encaminho favoravelmente ao projeto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - 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 Lei nº 2.243/2011. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Encerramento
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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

extraordinária de amanhã, dia 19, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/10/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Entrega de  placa  -  Palavras  do  Sr.

Daniel Faccini Castanho - Palavras do Vice-Reitor Átila Simões - Exibição de vídeo -

Apresentação  musical  -  Palavras  do  Governador  do  Estado  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  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 das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro Universitário UNA pelos

50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Alberto Pinto

Coelho,  Governador  do  Estado  em  exercício;  Prof.  Daniel  Faccini  Castanho,

Presidente  do  Grupo  Anima  Educação;  Prof.  Átila  Simões,  Vice-Reitor  do  Centro

Universitário  UNA;  Afonso  Celso  Raso,  decano  do  Centro  Universitário  UNA,

representando os professores da instituição; e Deputado Sargento Rodrigues, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Sílvio Soares Nazaré, representando a Associação Comercial e Empresarial de Minas

- ACMinas -, e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, representando o Conselho Regional

de Contabilidade de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

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

executado pelo Grupo K Music.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro; Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício, nosso

sempre ilustre Presidente; Exmo. Sr.  Prof.  Daniel Faccini Castanho, Presidente do

Grupo Anima Educação;  Exmo.  Sr.  Afonso  Celso  Raso,  meu  ilustre  professor  de

Direito do Trabalho, neste ato representando os professores do Centro Universitário

UNA;  senhoras  e  senhores,  alunos,  ex-alunos  e  ilustres  professores  do  Centro

Universitário UNA, estamos reunidos nesta noite para prestar uma justa homenagem

ao Centro Universitário UNA, que completa, em 20/10/2011, 50 anos de fundação.

Na qualidade de ex-aluno posso afirmar a excelência dessa instituição, que sempre

busca  a  evolução  dos  serviços  oferecidos.  A cada  ano  é  possível  perceber  a

realização  de  mudanças  que  viram  sempre  ao  aperfeiçoamento  e  ao  melhor
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atendimento  de  seu  corpo  discente.  O  Centro  Universitário  UNA  é  uma  das

instituições  de  ensino  que mais  cresce  em Minas  Gerais,  oferecendo uma sólida

formação profissional e um processo de aprendizagem diferenciado para seus alunos.

São  50  anos  de  atuação  no  ensino  superior  mineiro  em  que  cumpre,

permanentemente, um de seus principais compromissos: criar um ambiente de ensino

e aprendizagem inspirador, que desperta nas pessoas a paixão por uma vida plena e

o respeito às características de cada um.

Atualmente a UNA conta com sete “campi”, localizados em pontos estratégicos nas

cidades  de Belo  Horizonte e  Contagem, com a oferta de  cursos de  bacharelado,

licenciatura, graduação tecnológica e pós-graduação “latu sensu” e “stricto sensu”. As

unidades contam com espaços acadêmicos modernos, laboratórios para atividades

práticas, áreas de relacionamento e localização privilegiada.

O corpo docente é constituído por mestres e doutores de reconhecida competência

acadêmica e de mercado. O projeto acadêmico diferenciado permite que os alunos

também  tenham  a  oportunidade  de  desenvolvimento  profissional  e  social  com  a

participação nas ações do programa de extensão desenvolvido pela UNA. A mesma

excelência  acadêmica  nas  áreas  de  ciências  biológicas  e  saúde,  comunicação  e

artes, ciências humanas e ciências sociais aplicadas torna a UNA referência nacional

na  graduação  tecnológica,  por  meio  do  Instituto  UNA de  Tecnologia  -  Unatec.

Registramos  que,  ao  completar  50  anos  em  20/10/2011,  a  UNA deu  início  às

comemorações  do  seu cinquentenário  reafirmando,  mais  uma vez,  dois  dos  seus

principais valores: a inovação e a constante busca por excelência. É uma celebração

não só pela sólida, tradicional e dinâmica trajetória educativa, já que celebra também

novos caminhos.

Foi com profundo sentimento de pesar - e peço licença a todos - que recebemos o

comunicado  do  falecimento  do  ex-Reitor  da  UNA,  Pe.  Geraldo  Magela  Teixeira,

homem que teve sua trajetória marcada pela dedicação à educação e à formação do

ser humano. Como Reitor  da UNA, consagrou toda sua sabedoria, competência e

sensibilidade, a fim de possibilitar à instituição a adoção de um modelo de ensino

superior  diferenciado e único. Sentia-se orgulhoso pelo reconhecimento público de

competência  acadêmica  e  evolução  no  cenário  da  educação.  Com  Pe.  Geraldo
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Magela,  como era carinhosamente conhecido,  a comunidade acadêmica aprendeu

importantes lições que permitiram viabilizar uma gestão universitária coerente com

seu pensamento e sua irrepreensível conduta de cidadão virtuoso sempre em busca

do verdadeiro, do bem e do belo. Tive a honra de entregar pessoalmente ao Pe.

Geraldo Magela e ao Vice-Reitor Átila Simões da Cunha cópia do requerimento que

deu  origem  a  esta  reunião  e  notei  sua  emoção  ao  saber  que  a  UNA  seria

homenageada.  Devotado  missionário  da  educação,  revelou  a  humildade  dos

verdadeiros sábios, oferecendo, em suas atitudes, ricos exemplos de que, mesmo

para os mais cultos e preparados, há sempre algo a aprender, de que a evolução é

contínua, e o novo, necessário.

Seu currículo registra muitos feitos: foi professor de História no Colégio Municipal

de Contagem, no Bairro Amazonas, em 1969, e Secretário Municipal de Educação no

período de 1971 a 1972, sendo responsável pela construção de várias escolas nesse

Município. Na sua gestão aconteceu o primeiro concurso público para professores de

Contagem,  por  meio  do  qual  tomaram  posse  as  primeiras  300  professoras

concursadas. Um ano antes de assumir a Secretaria, Pe. Magela atuou como Diretor

do colégio municipal e Diretor-Geral dos colégios da rede municipal de ensino, de 4ª a

8ª séries. Após desempenhar com êxito e humanismo sua função como Secretário,

Pe. Geraldo Magela voltou a lecionar no colégio municipal,  localizado na sede do

Município, em 1973.

Como missionário, dedicou parte de sua vida à Igreja Nossa Senhora Aparecida, no

Bairro Cidade Industrial, fomentando a construção de paróquias em bairros próximos.

Entre elas, a Paróquia Santa Edwiges, no Bairro Bernardo Monteiro, e a Paróquia

Nossa Senhora Imaculada Conceição, no Bairro Bela Vista. Devotado missionário da

educação, há sete anos consagrou toda sua sabedoria, competência e sensibilidade

ao Centro Universitário UNA, visando à adoção de um modelo de ensino superior

diferenciado e único. No Centro Universitário UNA, ele orientou todas as iniciativas e

não deixou que se negligenciassem os cuidados para manter o ambiente propício ao

debate  e  à  produção  do  conhecimento,  usando  sempre  o  seu  axioma  “em  uma

escola, tudo deve educar, até mesmo as paredes”.

Pe. Magela lançou o livro “Compromisso com a educação: humanismo, paixão e



891
____________________________________________________________________________

êxito”. Reúnem-se, nessa obra, artigos produzidos pelo autor no período de agosto de

2003 a março de 2008, com uma visão analítica e crítica que abrange a educação em

todos  os  seus  níveis  e  dimensões.  Pe.  Magela  também  foi  Reitor  da  Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -, de janeiro de 1987 a julho de

2003,  e  também  Reitor  MultiCampi  das  Faculdades  CNEC.  Era  graduado  em

Filosofia, em Diamantina; licenciado em História pela Faculdade Dom Bosco, de São

João del-Rei;  bacharel  e licenciado em Jornalismo pela Universidade Internacional

Pro  Deo,  em  Roma;  bacharel  licenciado  e  mestre  em  Teologia  pela  Pontifícia

Universidade  Gregoriana,  em  Roma.  Foi  fundador  e  primeiro  Presidente  da

Associação  Brasileira  de  Universidades  Comunitárias;  cofundador  da  Rede  de

Universidades Latino-Americanas e Europeias; ex-Secretário Municipal de Educação

de Contagem e membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.

Neste momento, dirijo-me ao Vice-Reitor Átila Simões da Cunha e ao Prof. Daniel

Faccini, Presidente do Grupo Anima Educação, para dizer que foi com muito orgulho

que tomei  a  iniciativa de  apresentar  o requerimento  que deu origem a esta justa

homenagem. Uma instituição só alcança 50 anos de forma pujante e demonstra forte

ritmo de crescimento se estiver bem alicerçada, tendo à sua frente pessoas capazes,

determinadas,  disciplinadas e intrépidas.  É assim que o  Centro Universitário  UNA

atinge cinco décadas de pleno desenvolvimento.

Encerrando minhas palavras e parafraseando nosso querido Pe. Magela, a UNA se

faz presente no desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, ao incentivar

cada  vez  mais  pesquisas  avançadas  que  contribuem  para  o  desenvolvimento

econômico e social  do  Estado,  razão pela  qual  é sempre um instrumento  para o

progresso  de  Minas.  Nossos  alunos  são  reconhecidos  por  projetos  e  ideias

inovadoras, conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e fazem a

diferença na sociedade por meio de soluções que contribuem para o desenvolvimento

do  País.  Preparamos  pessoas  e  desenvolvemos  centenas  de  ações  com  a

comunidade que só trazem novas perspectivas e um futuro melhor para os cidadãos.

Novamente,  dirijo-me ao professor  e Vice-Reitor  Átila  e ao Prof.  Daniel  Faccini,

saindo  um  pouco  do  protocolo,  para  dizer  que,  na  condição  de  ex-aluno,  tive  a

felicidade  de,  quando  lá  ingressei,  saber  que  o  ex-Presidente  da  Assembleia,
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Deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  e  atualmente  Governador  em

exercício, também foi aluno na instituição.

Então,  para  nós,  é  uma grande  honra  fazer  esta  homenagem  juntamente  com

colegas de faculdade. Tivemos oportunidade de concluir nosso curso de direito no

último dia 18 de julho, colando grau com colegas que se encontram aqui, sentados à

nossa frente. Obviamente também é um grande prazer rever nossos mestres, que

aqui se encontram. Para mim, é uma enorme felicidade encontrar pessoas que nos

ajudaram e têm nos ajudado ao longo da nossa caminhada. Portanto, quero registrar

meus parabéns ao Centro Universitário UNA, quero dizer da nossa felicidade por ter

sido  aluno  daquela  instituição  e  encontrar  figuras  ilustres,  como  a  do  nosso

Governador e de tantos outros colegas que aqui  se encontram participando desta

homenagem. Quero registrar, mais uma vez - e fazer um agradecimento público -,

que o Centro Universitário UNA está de parabéns por completar 50 anos como uma

sólida instituição. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Prof. Daniel

Faccini  Castanho, Presidente do Grupo Anima Educação, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “O Centro Universitário

UNA, uma das entidades acadêmicas mais sólidas de Minas Gerais, completa cinco

décadas de qualidade no ensino superior e orgulha-se de ser uma referência nacional

em graduação tecnológica. Com um espírito inovador, sempre à procura de novas

possibilidades de excelência, o centro universitário também desenvolve projetos de

sustentabilidade,  como forma de melhorar a vida no planeta.  É assim que a UNA

comemora sua trajetória de sucesso: zelando pela educação, com respeito ao meio

ambiente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reconhecendo o valor do Centro

Universitário UNA para o Estado, presta a ele honrosa homenagem pelos seus 50

anos de fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência faz um convite especial ao nosso Governador em

exercício Alberto Pinto Coelho, ao Vice-Reitor Átila Simões e ao Deputado Sargento

Rodrigues, autor do requerimento, para fazermos a entrega da placa.
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- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Daniel Faccini Castanho

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Exmo. Deputado José Henrique, 1º-

Vice-Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais,  neste  ato

representando  o  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  o  Exmo.  Sr.  Alberto  Pinto

Coelho, Governador em exercício; o Exmo. Sr. Átila Simões, meu amigo e Vice-Reitor

da  UNA;  o  Decano  Afonso  Celso  Raso,  o  Afonsinho,  representando  todos  os

professores  e  funcionários  aqui  presentes;  o  Exmo.  Deputado  Estadual  Sargento

Rodrigues, a quem agradeço muito por ter sido o mentor desta homenagem à UNA.

Creio que a educação está no meu DNA, na minha história de vida. Nasci dentro de

uma escola e durante todas as minhas refeições sempre conversava com os meus

pais  sobre educação.  Portanto,  não eram exceção as tardes em que eu passava

trabalhando com o meu pai, fazendo desenhos, brincando, mas também escutando

sobre  educação o  tempo inteiro.  Por  um momento  da  minha vida,  afastei-me da

educação e fui tentar alguns caminhos em outra área. Confesso que alguma coisa

faltava para mim e me corroía por dentro. Então, em 2003, conciliando um pouco o

meu espírito empreendedor e a minha vocação como educador, tivemos o privilégio

de assumir a UNA. Trouxemos na bagagem o desafio de estar assumindo uma das

instituições  mais  tradicionais  e  imponentes  de  Minas  Gerais.  Nesse  desafio

encontramos muitas pessoas que nos ajudaram. Isso uniu todo o meu sentimento e

vocação de empreendedor com o meu espírito educador. Trabalhar com educação

talvez seja um dos ofícios mais nobres. Todos os professores ensinam a aprender e

aprendem a ensinar. Nesse espaço de tempo que estou aqui acredito que tenho me

realizado.

Assumimos a UNA com 3 mil alunos em 2003, um desafio enorme, pois éramos 10

meninos vindo de São Paulo e não tínhamos ideia do desafio que nos aguardava pela

frente. Aqui encontramos muitas pessoas que nos ajudaram a construir essa história,

que ainda continua, uma história fundada pelo Honório. E, se não fosse em 2004 o

Pe.  Magela ter  nos ajudado e acreditado em nós para que pudéssemos construir

verdadeiramente essa história, hoje não estaríamos aqui. Tive o privilégio de conviver

com o Pe. Magela e ressalto que ele me ensinou o tempo inteiro. Acho que hoje sou
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fruto da convivência que tive com vocês, com todos os funcionários e professores da

UNA que estão aqui.

Gostaria de reiterar o meu compromisso de trabalhar para transformar o País pela

educação, porque foi isso que construímos juntos durante todo esse tempo. Prometo

empenhar toda a minha crença, o meu valor e o meu trabalho para que a UNA seja

uma referência nos próximos 50 anos.

A UNA é  um  pouco  minha  mãe,  minha  filha,  minha  vítima.  Minha  história  se

confunde com a sua história. Falamos muito dos prédios da UNA, da estrutura da

UNA,  mas  qualquer  instituição  de  ensino  é,  na  verdade,  as  pessoas  que  nela

trabalham,  as  pessoas  que  lá  depositam  sua  vida,  sua  história,  sua crença,  seu

trabalho, seu projeto de vida. Esses 50 anos da UNA nada mais são do que a união, a

composição, o produto, o fruto do trabalho e da vida de todos que já passaram por lá.

Estamos aqui  representando vocês.  Estamos aqui  representando cada aula dada,

cada professor, cada lágrima, cada gota de suor, cada gota de sangue que cada um

de vocês dedica à UNA. Agradeço, de coração, vocês nos terem confiado a liderança

desse projeto.  Estou aqui  representando cada um de vocês. Esse presente,  esse

prêmio, essa homenagem é para todos vocês, da UNA, que estão aqui. Agradeço

essa homenagem e peço uma salva de palmas para vocês mesmos,  porque são

vocês e nós que construímos a UNA a cada dia.

Muito obrigado, de coração, mais uma vez, por acreditarem. Tenho certeza de que o

que me move é a dedicação, a coragem, a ousadia e a vontade de cada um de

vocês.  É  o  que  me faz  acordar  todo  dia  e  querer  construir  essa  história  juntos.

Obrigado não só por hoje, por este dia, mas principalmente por acreditar muito em

nós, quando, em 2003, um bando de meninos, chegávamos a Belo Horizonte. Hoje já

me  considero  mineiro.  Já  sou  mineiro.  Tenho  a  certeza  de  que  cada  dia  mais

construiremos uma história maravilhosa.  Como o Átila falou, não sei explicar,  mas

tenho certeza de que o Pe. Magela está aqui hoje conosco. Obrigado.

Palavras do Vice-Reitor Átila Simões

Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado  José  Henrique,  neste  ato  representando  o  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Agradecemos  o  apoio  permanente  ao  nosso  Centro  Universitário



895
____________________________________________________________________________

expressado pela realização desta reunião comemorativa dos 50 anos da UNA. Exmo.

Sr. Governador do Estado de Minas Gerais em exercício - permitam-me - e ex-aluno

da UNA, Alberto Pinto Coelho, cujo respeito e carinho com a UNA enaltecem esta

homenagem;  meu  caro  colega,  amigo,  confidente  e  chefe,  Daniel;  meu  querido

professor  e  jornalista,  colega  de  tantas  batalhas,  decano  da  UNA e  do  América,

Afonso Celso Raso, que representa todos vocês, funcionários e professores; Exmo.

Sr. Deputado Estadual Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, a quem agradecemos de um modo especial.

O Deputado Sargento Rodrigues exerce seu quarto mandato na Assembleia. Em

decorrência  de  sua  intensa  atuação  parlamentar,  desde  1988  esse  Deputado  é

votado em um grande número de Municípios mineiros. Ele nos honrou e nos deixou

muito felizes, meses atrás, quando nos anunciou a realização desta cerimônia na qual

estamos presentes.

Desejo uma boa noite à família de nosso Reitor Pe. Geraldo Magela Teixeira, com a

qual estamos unidos, não por sangue, mas por um afeto e um carinho muito grande.

Agradecemos a presença de algumas pessoas e de parceiros muito importantes para

nós, já que nos acompanham e ajudam a UNA a manter sua trajetória,  conforme

demonstrado nesse vídeo institucional:  nosso colega Ércio, nosso colega Gilmar e

sua esposa, nosso colega de tantas batalhas, um sonhador, Hiram Firmino; nosso

colega, Walmir Bolgheroni, que nos apoia em grandes dificuldades; nosso pessoal

companheiro da Filadélfia e da Plambi; Dr. João Batista, entre outras tantas pessoas

queridas cujos nomes poderia citar aqui por horas a fio.

Com carinho, registro um agradecimento especial a toda a equipe de direção, aos

coordenadores, aos líderes, aos professores e funcionários do Centro Universitário

UNA, que nesta noite estão aqui prestigiando esta bela homenagem que fazemos à

escola que todos nós construímos diariamente.

Cumprimento os amigos da Anima Educação, representados pelo Daniel Castanho;

os amigos do UNI-BH, representados pelo Prof. Rivadávia, Reitor recém-empossado;

e os amigos da Unimontes.

O ano de 1961 marcou a história; Jânio Quadros tomava posse como Presidente de

maior  votação  obtida  até  então  no  Brasil.  E,  meses  depois,  renunciava  a  seu
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mandato. Dava-se início, naquele ano, à construção do muro de Berlim; os Beatles

faziam seu primeiro “show” no Cavern Club; e Yuri  Gagarin tornava-se o primeiro

homem a ganhar o espaço, tendo ao seu retorno pronunciado a simples e célebre

frase: “A terra é azul”. Foi nesse ano tão intenso que Honório Tomelin, homem de

visão  empreendedora  além  de  seu  tempo,  no  dia  20  de  outubro  dava  início  às

atividades do então Instituto de Relações Públicas. A marca UNA surgiu anos depois.

No início, como Universidade de Negócios e Administração, sendo, posteriormente,

alterada para União de Negócios e Administração, hoje a nossa querida UNA.

Em 1966, em decorrência do reconhecimento oficial da profissão de administrador,

lançou o curso de administração de empresas, cuja primeira turma se formou em

1969, representada aqui pelo nosso colega Cristiano. Muitos de seus alunos estão

presentes  nesta  solenidade,  demonstrando  seu  reconhecimento  pela  UNA.  Vale

ressaltar  que  o  casarão  da  Av.  Afonso  Pena  foi  comprado  por  um  processo  de

cotização, que o Honório Tomelin fez junto com seus alunos. Isso demonstra toda a

vocação empreendedora que marca a trajetória da UNA. Importante ressaltar que a

primeira turma teve em seu quadro docente o professor e jornalista Afonso Celso

Raso, que vem se destacando pelos seus serviços prestados à justiça e ao esporte

em  Minas  Gerais.  Afonsinho,  como é  afetivamente  chamado,  até  hoje  abrilhanta

nossas salas de aula com magnífica atuação docente.

Nos  anos  que  se  seguiram  à  sua  fundação,  a  UNA  amadureceu,  tornou-se

referência nas ciências gerenciais, atraindo de tal forma a atenção dos estudantes

que seus vestibulares chegaram a ser realizados no ginásio do Mineirinho. Ao longo

de sua trajetória,  a  UNA foi  responsável  pela  formação de profissionais  que hoje

ocupam postos de comando em instituições públicas e privadas de nosso Estado,

entre  eles  um  filho  do  qual  muito  nos  orgulhamos,  o  Vice-Governador,  hoje

Governador em exercício, Deputado Alberto Pinto Coelho, formado em Administração

de  Empresas  pela  UNA,  no  ano  de  1971,  na  terceira  turma  do  nosso  centro

universitário.  Em  julho  de  2011,  formou-se  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,

demonstrando  a  pujança  e  a  representatividade  do  nosso  centro  universitário  na

formação de líderes para o nosso Estado.

A UNA cresceu,  inúmeras mudanças na regulação do ensino  superior  surgiram,
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alterando  toda  a  dinâmica  do  mercado.  A UNA,  apesar  dos  seus  reconhecidos

atributos  e  respeitabilidade,  precisava  de  mudanças,  pois  o  cenário  da  educação

superior estava colocado de maneira radicalmente diferente, demandando respostas

que o modelo vigente à época já não era mais capaz de encontrar. No dia 6 de maio

de 2003, a Anima, um grupo de jovens empreendedores e sonhadores, liderada pelo

nosso Presidente Daniel Castanho e seus sócios Marcelo Bueno e Maurício Escobar,

assumiu o controle da UNA.

Era certo que naquela época esse grupo de jovens trazia muito menos certezas e

muito mais dúvidas. Quem estava presente vai lembrar-se: que grupo de São Paulo é

esse? Mas era certo também que essa pergunta ia por terra quando confrontada com

o brilho que os três jovens tinham no olhar e a vontade de fazer acontecer. Começava

então um novo ciclo da história da UNA. A jovialidade da época de sua fundação

havia  retornado,  tendo sido,  da noite para  o  dia,  transbordada com energia,  com

modernas práticas de gestão, com novos olhares e novas tecnologias. Muitas eram

as  novidades.  No  entanto,  duas  coisas  permaneceram  inalteradas:  a  visão

empreendedora  e  o  compromisso  com  a  qualidade.  A visão  empreendedora  e  o

compromisso com a qualidade foram os cupidos de um casamento que veio um ano

depois. No dia 31/7/2004, assumiu a reitoria do Centro Universitário UNA o nosso

querido Pe. Geraldo Magela Teixeira. Sua brilhante trajetória -  muito bem descrita

pelo Sargento Rodrigues - como professor, diretor escolar e Secretário Municipal de

Educação  de  Contagem,  além dos  16  anos  à  frente  da  Reitoria  da  PUC Minas,

colocavam o Pe. Magela em uma posição privilegiada, de onde conseguia olhar para

o futuro e, com traços precisos, desenhá-lo. Maior ainda era a sua capacidade de

entender as pessoas e seu sentido de humanidade.

Da união entre Anima e Pe. Magela surgiu a UNA que conhecemos hoje. A UNA,

que teve o campo das ciências gerenciais como origem, a partir de então passou a

atuar em outras áreas do saber, começando pela saúde, vindo depois a comunicação

e, mais recentemente, as engenharias. Também fruto de uma visão empreendedora

do  Daniel,  surge  em  2003  uma  proposta  de  criar  uma  graduação  tecnológica

diferenciada, que não tivesse foco no seu prazo de duração, mas na função social de

seus egressos. Nasce um caso de sucesso e referência nacional: a Unatec. A partir
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da visão do Pe. Magela, a UNA inicia a aventura de abraçar a cidade com novas

unidades, indo para a Raja, Barreiro, Contagem e, por último, a nossa oitava unidade,

denominada  Campus  Linha  Verde,  localizado  na  região  de  Venda  Nova,  cujas

atividades terão início em fevereiro de 2012.

Abrigamos  hoje  cerca  de  20  mil  alunos;  eram  40  em  1961  e  4  mil  em  2003.

Possuímos mais de 50 cursos de graduação em diversas áreas do ensino, 100 cursos

de pós-graduação “lato sensu”,  mestrados - cito a nossa colega Lucília e a nossa

colega Marta -, centenas de projetos de pesquisa e milhares de atendimentos em

atividades  de  extensão.  Do  compromisso  com  a  qualidade  vieram  diversas

premiações  para  alunos  formados  em  nossos  cursos,  reconhecimento  de  nossa

graduação  em  publicações  especializadas,  como  o  Guia  do  Estudante,  e  o

reconhecimento  de  nossos  cursos  de  pós-graduação  “lato  sensu”,  em  “rankings”

especializados, como a revista “Você S/A”. Mas talvez o que de mais marcante exista

na UNA de hoje seja a seriedade e o tom humanista que buscamos sustentar em

todos os nossos relacionamentos. Acreditamos que o reconhecimento dessa postura

esteja espelhado em uma conquista que muito nos orgulha: a de termos entrado, em

2011, para o seleto grupo das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil,

conforme  pesquisa  elaborada  pelo  Instituto  Great  Place  to  Work.  E  buscaremos

estrelas ainda mais altas. A partir  de agora,  com o nosso plano de interiorização,

alcançaremos o interior  do Estado de Minas Gerais com unidades presenciais  da

nossa instituição e ganharemos o Brasil com a nossa educação a distância, tão bem

conduzida pela Diretoria Acadêmica da Anima.

Ao constatar o vigor com que chegamos até aqui, amigos, sentimo-nos preparados

para os próximos 50 anos. Guiados pela visão de transformar o País pela educação,

continuaremos a contribuir  com o que temos de melhor  para  a  nossa missão de

prover,  com  competência  e  paixão,  ensino  de  qualidade.  Certos  de  que  agora

estamos ainda mais fortes, pois há três semanas, Pe. Magela despachava do nosso

câmpus da Raja e agora habita cada um de nós, iluminando nossas almas e guiando

nossos caminhos. UNA, parabéns pelos seus 50 anos! Muito obrigado a todos vocês.

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  assistir  a  vídeo  produzido  pela  TV
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Assembleia e editado pela UNA e Imago Filmes.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir novamente o Grupo K Music, com

solo da cantora Márcia Ulhôa, que apresentará a música “Con te partirò”, de Andrea

Boccelli.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Governador do Estado

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro;

Exmo. Sr. Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem;  tenho  um orgulho  muito  grande  em  dizer  que sou um homem

público forjado e formado no parlamento e que estou apenas cedido ao Executivo.

Trago na lembrança momentos memoráveis nesta Casa, na companhia dos ilustres

parlamentares a quem me referi, os quais tive a ventura de ter como companheiros

na Mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na legislatura passada. A toda a

família UNA, à qual me orgulho de pertencer como ex-aluno, quero cumprimentar, na

pessoa do Prof. Daniel Faccini Castanho, Presidente do Grupo Anima Educação; do

Prof. Átila Simões, Vice-Reitor do Centro Universitário UNA; e do Afonso Celso Raso,

representante  dos  professores  do  Centro  Universitário  UNA,  nosso  querido

“Afonsinho”.  Não farei  discurso;  apenas,  como ex-aluno,  sinto-me parte integrante

desta homenagem e devo registrar uma breve mensagem nos anais do Parlamento

mineiro.

Minhas palavras iniciais, evocam a memória viva do saudoso Reitor Pe. Geraldo

Magela Teixeira. Sua presença persistirá no mundo educacional de Minas Gerais e do

Brasil, porque seu pensamento filosófico, sua concepção pedagógica e seu exemplo

de  educador  transcendem  o  tempo  e  continuarão  iluminando,  despertando  e

inspirando a nobre missão de ensinar e educar.

Unindo os tempos, evoco também o ano precursor de 1961, em que a ousadia e a

coragem de Honório Tomelin, combinados com sua visão de futuro, fundaram a União

de Negócios e Administração. Desse momento inaugural, quero extrair dois pontos
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cardiais: a concentração de energia na fase fundadora e na evolução do projeto e o

empreendedorismo, que se traduziu em educação inovadora e focada na excelência

da informação. Essa é a mensagem que dedico como ex-aluno aos 50 anos da UNA,

instituição cujo nome traduzo, pelo sentimento de apreço e gratidão que sempre a ela

me vinculou, como “união natural de amigos”, amigos de momentos inesquecíveis na

busca do conhecimento acadêmico e da formação do cidadão. Portanto, no exemplo

pioneiro de Honório Tomelin e na memória que queremos sempre viva do Pe. Magela,

transmito  a  toda  a  equipe  de  gestão  da  UNA,  aos  seus  dirigentes,  aos  seus

professores, aos funcionários, aos alunos e aos colaboradores votos de crescente

sucesso  no  cumprimento  de  sua  humanística  missão  institucional:  “Prover,  com

competência e paixão, ensino de qualidade, em um ambiente em que todos queiram

pertencer,  inspirando os alunos a concretizar seus sonhos e potencialidades como

indivíduos, profissionais e agentes de transformação da sociedade”. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício, que nos honra

com sua presença e também como ex-aluno da UNA; Exmo. Prof.  Daniel  Faccini

Castanho,  Presidente  do  Grupo  Anima  Educação,  por  cujas  palavras,  emoção  e

sensibilidade, sentimos toda a demonstração de seu trabalho à frente da UNA; Exmo.

Prof. Átila Simões, Vice-Reitor do Centro Universitário UNA; Prof. Afonso Celso Raso,

decano, representando os professores do Centro Universitário UNA; Rebeca Duarte,

na pessoa da qual cumprimento todos os servidores, professores e professoras da

UNA; Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem e parlamentar ativo desta Casa, defensor atuante da segurança pública

e dos direitos humanos, a quem parabenizo pela iniciativa; caros alunos e familiares,

o cinquentenário da UNA, desde 2003 transformada em centro universitário, é motivo

de jubilosa comemoração, à qual prontamente se associa esta Assembleia em nome

do povo mineiro, a que, com todo o orgulho, representa. Desde 1961, o Instituto de

Relações  Públicas  fundado  pelo  Prof.  Honório  Tomelin,  depois  transformado  em

Faculdade  de  Ciências  Administrativas  com  o  nome  de  União  de  Negócios  e

Administração,  tornou-se uma das melhores escolas da área,  formando reputados

profissionais na área da administração de empresas. Instalada no Bairro de Lourdes,
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na Rua Aimorés, tem, em uma das construções que ali ocupa - imóvel tombado por

sua beleza e importância histórica -, uma das mais significativas edificações ecléticas

de Belo Horizonte, que abriga um centro cultural hoje aberto a toda a comunidade.

Com novo grupo gestor, desde que se tornou centro universitário, a UNA é parceira

do  Centro  Universitário  Monte  Serrat,  com  sede  na  cidade  paulista  de  Santos,

primeiro  passo  para  integrar  uma  rede  nacional  de  instituições  educacionais

associadas. Nos últimos anos, foi dirigida por uma das personalidades mais queridas

da educação em nosso Estado: o Pe. Geraldo Magela. Recentemente falecido, o Pe.

Magela é lembrado por suas raízes mineiras e pela longa experiência paroquial em

Diamantina e em Guanhães, sempre próximo do cotidiano da população, antes de se

dedicar  ao  magistério  e  formar,  em  seus  tempos  na  PUC  Minas,  seguidores

igualmente dedicados à causa do ensino universitário. Esse homem que, nos últimos

tempos tanto se identificou com a UNA, mereceu da cronista e ex-parlamentar Sandra

Starling ser alçado à condição que Mário de Andrade, atualizando o pensamento de

nossos indígenas, atribui aos grandes homens: “Todo herói, ao deixar o mundo de

nossas finitas existências, transmuta-se em estrela”. O Pe. Magela teria, então, se

tornado a estrela polar,  que,  no decorrer dos tempos, tem orientado as rotas dos

navegadores. Por seu exemplo de educador, por sua capacidade profissional, por seu

humanismo inabalável e por sua dedicação integral à causa do ensino, o Pe. Magela

continuará  orientando  os  rumos  da  UNA.  Continuará  nosso centro  universitário  a

singrar a rota que, permanentemente, abre os horizontes do conhecimento a todos os

que embarcam nessa grande e sólida nave.

Referência  nacional  nas  áreas  de  graduação  e  graduação  tecnológica,  a  UNA

também se distingue na pós-graduação como detentora de um dos melhores cursos

de MBA em Minas Gerais.  Reconhecida como instituição socialmente responsável,

vem formando profissionais em consonância com a sustentabilidade, que hoje deve

caracterizar o desenvolvimento social e econômico. Além disso, a própria organização

figura  como uma das  100 melhores  empresas  para  se  trabalhar  no  País,  sendo,

nessa relação, a primeira instituição de ensino superior do Brasil. Pela tradição de

excelência na formação de seus alunos e pelo pioneirismo em tecnologia e inovação,

acreditamos num futuro ainda mais promissor para a UNA. A seus atuais dirigentes,
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professores,  funcionários  e  alunos,  o  abraço desta  Casa,  em  nome de todos  os

mineiros, que aprenderam a respeitar e a amar esta nobre universidade, modeladora

de cidadãos competentes, atuantes e abertos a grandes desafios. 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 extraordinária de amanhã, dia 18, 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 18/10/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/10/2011

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Rogério  Correia  e  Hely  Tarqüínio,  membros  da

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

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

Deputado Fred 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

José  Milagres  Nogueira,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete

(17/9/2011);  Cleber  Mateus  da  Silva,  Secretário-Geral  da  OAB-MG-83ª  Subseção

(17/9/2011); Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação

Física  da  6ª  Região-MG  (1º/10/2011);  Ciro  Braz  Cardoso,  Presidente  da  167ª

Subseção  da  OAB-MG  (1º/10/2011);  e  Roberto  Dias  de  Andrade,  Presidente  da

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais (1º/10/2011). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  em turno único,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.747/2011

(Deputado Rogério Correia) e 2.257/2011 (Deputado Ivair Nogueira); em 1º turno, o
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Projeto de Lei  nº 1.782/2011 (Deputado Gustavo Corrêa).  Passa-se à 1ª Fase da

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 1.812/2011 (relator: Deputado Fred Costa); pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 328/2011 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda

nº 1, que apresenta (relator: Deputado Fred Costa); e pela aprovação, no 1º turno,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  24/2011,  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Ivair Nogueira); 94/2011 (relator: Deputado

Rogério Correia, em virtude de redistribuição); 184/2011 (relator: Deputado Rogério

Correia, em virtude de redistribuição); 1.997/2011 com a Emenda nº 1, que apresenta

(relator: Deputado Ivair Nogueira); e 2.188/2011 (relator: Deputado Gustavo Corrêa).

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  1.448,  1.449,  1.471  e

1.552/2011. 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 Rômulo Viegas, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja liberado um veículo a ser utilizado pelo Conselho Tutelar dos Direitos da

Criança e do Adolescente do Município de Dores de Campos; Rogério Correia, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei

nº 2.355/2011; e da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  no  Município  de  Caratinga,  para  discutir  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 18/2011, bem como debater a inclusão dos Municípios de Caratinga

e Bom Jesus do Galho na Região Metropolitana do Vale do Aço. São recebidos pela

Presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos da Deputada Liza

Prado, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, tendo em vista sugestão contida no Expediente nº 141/2011, anexo ao Ofício

nº 149/2011, do Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, encaminhado à

Deputada, pedido de providências para incluir no planejamento orçamentário para o
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exercício  de  2012 novas  despesas  com  pessoal  no  Poder  Judiciário,  de  modo a

propiciar  a instalação de novas Varas, especialmente no Município de Uberlândia,

cuja demanda é a implantação de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a

Mulher; e do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  assuntos  referentes  à  Cidade  Administrativa,

destacando-se a jornada de 40 horas semanais. 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 outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Luiz Henrique e Rômulo

Viegas (substituindo este ao Deputado Cássio Soares, por indicação da Liderança do

BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Bonifácio Mourão. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Sebastião

Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  n°s  2.525/2011

(Deputado André  Quintão);  2.534 e  2.536/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  2.526,

2.527 e 2.535/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.523 e 2.530/2011 (Deputado Delvito

Alves);  2.528  e  2.531/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  2.524,  2.529  e  2.533/2011

(Deputada Rosângela Reis); e 2.532/2011 (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.  É  aprovado

requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja alterada a ordem do
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dia, de modo que o Projeto de Lei nº 810/2011 seja apreciado em último lugar desta

fase.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.966/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Anunciada a discussão do parecer

do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011, com as

Emendas nºs 1 e 2, é aprovado requerimento do Deputado Luiz Henrique solicitando

o adiamento da discussão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.390/2011  (relator:  Deputado

Sebastião  Costa)  e  2.448/2011  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas).  Retira-se  da

reunião o Deputado Rômulo Viegas. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.449/2011, este com o voto contrário

do  Deputado  André  Quintão,  2.122/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);

2.450/2011, este com o voto contrário do Deputado André Quintão (relator: Deputado

Bruno Siqueira); 2.451/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 767/2011, este na

forma do Substitutivo nº 1, e 2.177/2011, este com as Emendas nºs 1 a 3 (relator:

Deputado André Quintão).  O Parecer sobre o Projeto de Lei  nº 2.214/2011, no 1º

turno,  deixa  de ser  apreciado em  virtude  de solicitação de prorrogação do prazo

regimental  pelo relator,  Deputado Sebastião Costa.  São distribuídos em avulso,  a

pedido dos relatores mencionados entre parênteses, os pareceres concluindo pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

2.336/2011, este com a Emenda nº 1, 2.442/2011, este na forma do Substitutivo nº 1,

2.443/2011, este com a Emenda nº 1, 2.452/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa,

os dois primeiros em virtude de redistribuição); 2.444/2011, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Luiz Henrique); 2.445/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em

virtude  de  redistribuição);  e  2.447/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis,  em

virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que

conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.416/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Retira-se da reunião
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o Deputado Sebastião Costa. O Parecer sobre o Projeto de Lei nº 810/2011, no 1º

turno,  deixa  de  ser  apreciado em  virtude de solicitação de prazo  regimental  pelo

relator, Deputado Luiz Henrique (em virtude de redistribuição). 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 outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Zé Maia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 113/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  81/2011,  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz –, em 5/8/2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/09/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 17.

Fundamentação

Tendo como fundamento o disposto no § 4º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26/12/75,

e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7/1/75, a mensagem do

Governador em exame encaminhou a esta Casa o Convênio nº 81/2011, celebrado

pelo Confaz, que autoriza o Estado de Minas Gerais, bem como outras unidades da

Federação,  a reduzir  ou não exigir  juros e multas relativos ao não pagamento do

ICMS decorrente da prestação de serviços de comunicação.

Cabe informar que, nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,

o  convênio  celebrado  entre  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  será  submetido  à

apreciação  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  na  forma  que  dispuser  a  lei

complementar que trata dos convênios que revogarem ou concederem incentivos e
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benefícios fiscais. A referida lei, Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, estabelece

em seu art. 1º que as isenções do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação –  ICMS – serão concedidas  ou  revogadas  nos

termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Conforme o parágrafo único desse artigo, o disposto também se aplica à redução da

base de cálculo; à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não,

do  tributo,  ao  contribuinte,  a  responsável  ou  a  terceiros;  à  concessão  de crédito

presumido e a quaisquer  outros  incentivos ou favores fiscais  ou financeiro-fiscais,

concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou

indireta, do respectivo ônus.

O Convênio nº 81/2011 autoriza os Estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo,

Goiás,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul,  Minas  Gerais,  Paraíba,  Paraná,

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins e

o Distrito Federal a reduzir ou não exigir juros e multas relativos ao não pagamento

do ICMS decorrente das prestações dos serviços de comunicação, tais como serviços

de  valor  adicionado,  serviços  de  meios  de  telecomunicação,  serviços  de

conectividade,  serviços  avançados  de  internet,  locação  ou  contratação  de  porta,

utilização  de  segmento  espacial  satelital,  disponibilização  de  endereço  IP,

disponibilização ou locação de equipamentos, de infraestrutura ou de componentes

que  sirvam  de  meio  necessário  para  a  prestação  de serviços  de  transmissão de

dados, voz sobre IP (voip), imagem e internet, independentemente da denominação

que lhes seja dada, realizadas até a data do termo inicial de vigência do convênio.

Cada unidade federada, a seu critério, poderá definir os serviços de comunicação que

serão alcançados pelos benefícios fiscais previstos nesse convênio, bem como exigir

que a empresa beneficiária observe os mecanismos de controle por ela estabelecido;

solicite  à  repartição  fiscal  a  que  estiver  vinculada  prévia  autorização  e  firme

declaração no sentido de que aceita e se submete às exigências do convênio e que

renuncia a qualquer questionamento administrativo ou judicial sobre a incidência do

ICMS nas prestações de serviços mencionadas na cláusula primeira, sob pena de

perda dos benefícios outorgados. O convênio autoriza ainda concessão de remissão
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parcial do ICMS incidente sobre as prestações de serviços de comunicação acima

referidas,  relativamente  a  fatos  geradores  ocorridos  até  31/122010,  e  estabelece

condições a serem observadas pelos contribuintes para fruição dos benefícios.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio nº 81/2011,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2011

Ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011 .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificado o Convênio nº 81/2011, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011, que autoriza os Estados

do Acre,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo,  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa

Catarina, São Paulo e Tocantins e o Distrito Federal a não exigirem créditos tributários

relacionados com o ICMS incidente sobre as prestações de serviços de comunicação.

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

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator – Antônio Júlio – Doutor Viana.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 148/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.814/2010, visa declarar de utilidade pública o

Lar São Vicente de Paulo de Aguanil, com sede no Município de Aguanil.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 148/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de Aguanil, com sede no Município de Aguanil.

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. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina (ver alteração

de  3/3/2005),  no  inciso  II,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-

lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou  benefícios,  a  qualquer  título  ou  de

qualquer forma; e, no inciso III,  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 Aguanil 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 148/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 288/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.995/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares da Costa –

Amblosc –, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado para 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 288/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  Lourival  Soares  da  Costa  –  Amblosc  –,  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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 estabelece 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 288/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.314/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.054/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede no Município de Rio

Acima.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado para 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 1.314/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Vida de Rio Acima, com sede no Município de Rio Acima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus  Diretores  e  Conselheiros;  e  o  art.  33  estabelece  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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.314/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  – Delvito

Alves – Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.444/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no

Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado para 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  1.444/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Educacional Cidadania e Paz, com sede no Município de Sabará

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 24 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados; e o art. 27 estabelece 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.444/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.553/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Maria – Acosam –,

com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.553/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Santa Maria – Acosam –, com sede no Município de Visconde do Rio

Branco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

prestação de serviços socioeconômicos de interesse da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição congrega os habitantes em torno dos problemas

fundamentais  da  comunidade  e  de  suas  possíveis  soluções,  trabalha  pelo

desenvolvimento  da  agricultura  e  da  pecuária  e  pela  melhoria  do  bem-estar  das

famílias e promove atividades assistenciais e eventos sociais e recreativos, buscando

a integração de seus associados.

Diante do relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Comunitária de

Santa Maria, consideramos meritória a pretensão de lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.553/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.796/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  o  Univila  Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.796/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Univila Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  65

determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente reverterá

em favor de entidade congênere, juridicamente constituída e detentora do título de

utilidade  pública  estadual;  e  o  art.  75  veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,

Conselheiros, instituidores e associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.796/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  André

Quintão – Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.937/2011

Comissão de Constituição e Justiça



915
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva – Consep-Setor

Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este

órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.937/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Preventiva – Consep-Setor Oeste –, com sede

no Município de Ituiutaba.

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. 5º, parágrafo

único,  que  seus  Diretores,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou de qualquer forma; e, no art. 42, 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 1.937/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.099/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.099/2011 visa instituir

o dia 4 de novembro como Dia Estadual da Favela.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos

relacionados à 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 2.099/2011 tem como objetivo instituir o Dia Estadual da Favela,

a ser celebrado anualmente no dia 4 de novembro.

A  Constituição  da  República  estabelece  que,  à  União,  compete  legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas em seu art. 22; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Constituição mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

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

do Projeto de Lei nº 2.099/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Zé Maia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.185/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Região  do

Córrego da Onça, com sede no Município de Tapira.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/7/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.185/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Região do Córrego da Onça, com sede no Município de

Tapira.

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.  25,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere devidamente registrada; e, no art. 27, que seus dirigentes, associados ou

instituidores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros ou

dividendos.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.185/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - André Quintão

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.228/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar São José, com sede no

Município de Toledo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.228/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Beneficente  Lar  São José,  com sede no Município  de  Toledo,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1991 com o escopo de

prestar assistência social a pessoas em condição de vulnerabilidade.

Com esse propósito,  a instituição mantém estabelecimento para abrigar pessoas

idosas desamparadas; presta assistência médica e distribui medicamentos e realiza

atividades destinadas ao atendimento dos familiares de seus assistidos.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer que esse segmento tem necessidade de cuidados especiais, que deem a

ele  amparo  físico  e  emocional.  Nesse  contexto,  uma instituição  que se  dedica  a

acolher e cuidar dos idosos, especialmente os mais necessitados, presta relevante

serviço à sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Sociedade
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Beneficente Lar São José, consideramos meritória a pretensão de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.228/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.239/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Organização do Povo que Luta,  com sede no Município de

Caratinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.239/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Organização do Povo que Luta, com sede no Município de Caratinga, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que luta pela melhoria da qualidade de vida da

comunidade.

Com esse  propósito,  a  instituição congrega  órgãos  e  pessoas  interessadas  em

promover  a  melhoria  das  condições  sociais,  econômicas  e  ambientais  da

comunidade,  reúne  recursos  materiais  e  humanos,  colocando-os  à  disposição  da

comunidade, executa programas de desenvolvimento e fomenta a agricultura familiar

e  a  preservação  ambiental.  Além  disso,  prestigia  e  incentiva  as  iniciativas  que

beneficiam a comunidade, defende a valorização do patrimônio histórico e cultural

local e serve de ligação entre a população das comunidades urbana e rural.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Organização  do

Povo  que  Luta,  consideramos  meritória  a  pretensão  de  lhe  conceder  o  título  de
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utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.239/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.267/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Creche  Abrigo  Coração  de  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.267/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Creche Abrigo Coração de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  prática  da

caridade no campo da assistência social e da promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  atende  crianças  de  0  a  5  anos  e  6  meses,

oferecendo amparo, educação, alimentação, saúde, lazer, esporte, orientação quanto

a  hábitos  de  higiene,  cuidados  médicos  e  odontológicos.  Além  disso,  busca  o

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual

e social, complementando as ações da família e da comunidade, garante os direitos

das crianças e dos adolescentes e assegura o acesso de seus assistidos aos bens

socioculturais e artísticos.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Creche Abrigo

Coração de Jesus, consideramos meritória a pretensão de lhe outorgar o título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.267/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.295/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Integrada pela Vida – Assipev –,

com sede no Município de Vespasiano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.295/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Integrada pela  Vida  –  Assipev –,  com sede no Município  de  Vespasiano,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social, cultural, ambiental,

assistencial  e  beneficente,  que tem por  escopo a  promoção da ética,  da  paz,  da

assistência  social,  da  cultura,  da  arte,  da  segurança  alimentar  e  nutricional,  do

desenvolvimento econômico e social, da preservação do meio ambiente, do estudo e

da pesquisa de tecnologias alternativas de produção e de divulgação de informações.

Na  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  fomenta  a  capacitação  e  a

qualificação  da  população  de  baixa  renda  por  meio  de  cursos,  treinamentos  e

atividades de formação profissional, oferecendo instrumentos para sua inserção no

mercado  de  trabalho  e  orienta  e  presta  assessoria  técnica  e  tecnológica  a

organizações  e  micro  empreendedores  para  a  instalação  de  seus  negócios  ou

ampliação de suas atividades.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Associação Integrada pela

Vida, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.295/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.364/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Jardim Alvorada – Acojac –, com sede no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.364/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Jardim  Alvorada  –  Acojac  –,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.364/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - André Quintão

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Lar  Senhor  Bom  Jesus,  com sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.366/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lar Senhor Bom Jesus, 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 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, nos arts. 28 e 33, III,

que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  33,  IV,  que,  na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, sediada, de preferência, no Município de Belo

Horizonte, ou a entidade pública.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto a fim de adequar a

denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei no 2.366/2011 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 Lar Senhor Bom Jesus, com sede no

Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator -  Cássio Soares – Delvito

Alves - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.407/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Valorizar, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.407/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Valorizar, 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.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  16,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 33, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada

como organização da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei Federal

nº 9.790, de 1999, e da Lei nº 14.870, de 2003, e que tenha, preferencialmente, o

mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.407/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.408/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o Projeto de Lei nº 2.408/2011 visa declarar de

utilidade pública a Ação Comunitária Novo Rumo, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.408/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ação Comunitária Novo Rumo, com sede no Município de Belo Horizonte.



926
____________________________________________________________________________

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 10 veda a remuneração de

seus Diretores; e o art. 13 determina que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade beneficente, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.408/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.410/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Hélio  Gomes, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Chácara Recanto das Flores,

com sede no Município de Areado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.410/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Moradores  do  Bairro  Chácara  Recanto  das  Flores,  com sede no
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Município de Areado.

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 item XXIV, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas;  e,  no  item

XXVIII,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade

jurídica,  sede  e  atividade  preponderante  no  Município  de  Belo  Horizonte,

devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, a fim de adequar

o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.410/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Chácara Recanto das Flores do Município de  Areado,  com sede no Município de

Areado.”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Delvito  Alves  –  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.411/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



928
____________________________________________________________________________

De autoria  do Deputado Hélio  Gomes, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco – Amob – , com

sede no Município de Areado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.411/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco – Amob – , com sede no Município

de Areado.

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. 7º, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 11, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, sediada no Município de Areado.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.411/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.412/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública  o Comitê para a  Conscientização Política e  Apoio ao  Cidadão –

CPAC – , com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.412/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao Cidadão – CPAC – , 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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  50,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  devidamente  cadastrada  em  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e

municipais, em especial no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 51,

que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou

benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.412/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.414/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.414/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano, 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,  no  art.  25,  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.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.414/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.422/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto da Família de Divinópolis – Infa Divinópolis –, com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.422/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto da Família  de Divinópolis  – Infa Divinópolis –, com sede no Município de

Divinópolis.

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.  25,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Movimento

Familiar Cristão, entidade sem fins lucrativos, ou, na sua falta, a entidade congênere

registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e,  no  art.  26,  que  as
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atividades de seus conselheiros e diretores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.422/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.423/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Amparo às Crianças Cardíacas ou com Doenças

Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.423/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amparo às Crianças Cardíacas ou com Doenças Raras e Idosos com

AVC Coração de Criança, com sede no Município de Divinópolis.

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 as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  27,
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parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e

atividade  preponderante  em  Belo  Horizonte  e  devidamente  registrada nos  órgãos

públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.423/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.429/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Dominik de Itamarati – ACDI – , com sede

no Município de Águas Vermelhas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.429/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Dominik de Itamarati – ACDI – , com sede no Município de

Águas Vermelhas.

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



934
____________________________________________________________________________

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 15, I, que seus

diretores e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 34, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras de assistência social

sediadas na comunidade de Itamarati e, preferencialmente, registradas no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.429/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.459/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Amigos do Vale do Aço de Ipatinga – Favi –, com sede

no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.459/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Amigos do Vale do Aço de Ipatinga – Favi –, 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
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  12,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 34, §

1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com sede ou atuação na Comarca de Ipatinga, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.459/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Delvito

Alves - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 91/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  n° 91/2011  acrescenta

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.684, de 12/10/88, que dispõe sobre a matrícula

de deficiente físico em escola pública estadual.

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

proposição o Projeto de Lei nº 907/2011, do Deputado Gilberto Abramo, ao qual, por

sua vez, foi anexado o Projeto de Lei nº 1.249/2011, do Deputado Leonardo Moreira.

A  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos do art.

188 combinado com a alínea “a” do inciso VI do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece que alunos com dificuldade de locomoção
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devem frequentar sala de aula situada em local de fácil acesso.

Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde  –  OMS  –  a  deficiência  deve  ser

entendida como uma manifestação corporal ou como uma perda de uma estrutura ou

função do corpo; a incapacidade, por sua vez, refere-se ao desempenho funcional do

indivíduo;  por  fim,  a  desvantagem  diz  respeito  à  condição  social  de  prejuízo,

resultante da deficiência e/ou incapacidade. Dessa forma, a pessoa pode ter  uma

deficiência, mas não necessariamente ser incapaz, pois a incapacidade poderá ser

minimizada quando o meio lhe possibilitar acessos. Isso significa que o aluno pode ter

uma deficiência  sem que isso  prejudique o seu desenvolvimento  quando o  poder

público provê, em suas escolas, meios de acessibilidade que garantam o direito de ir

e vir.

O conceito de deficiência e de deficiência física constam no Decreto Federal nº

3.298, de 20/12/99:

"Art. 3º – Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I  –  deficiência  –  toda  perda  ou  anormalidade  de  uma  estrutura  ou  função

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

Art.  4º – É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas

seguintes categorias:

I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,  apresentando-se

sob  a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,  monoparesia,  tetraplegia,

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de

membro,  paralisia  cerebral,  membros  com  deformidade  congênita  ou  adquirida,

exceto  as  deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam  dificuldades  para  o

desempenho de funções".

Podemos constatar, pois, que existe uma diversidade de tipos de deficiência física e

graus  de  comprometimento  que  requerem  um  estudo  sobre  as  necessidades

específicas de cada pessoa. Mas parece-nos claro que, para que o educando com

deficiência  física  possa  ter  acesso  ao  conhecimento  escolar  e  interagir  com  o

ambiente que frequenta, faz-se necessário, no mínimo, criar as condições adequadas
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a sua locomoção, seu conforto e sua segurança.

A Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  estabelece  normas  gerais  e  critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou

com mobilidade reduzida. Embora não seja específica quanto aos estabelecimentos

de ensino, o Decreto nº 5.296, de 2/12/2000, que a regulamentou, estabeleceu norma

específica para os estabelecimentos de ensino. O art. 24 desse decreto determina

que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos

ou  privados,  proporcionarão  condições  de  acesso  e  utilização  de  todos  os  seus

ambientes  ou  compartimentos  a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade  reduzida,  inclusive  salas  de  aula,  bibliotecas,  auditórios,  ginásios  e

instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. O inciso II do § 1o

do  mencionado  artigo  estabelece  que,  para  a  concessão  de  autorização  de

funcionamento,  de  abertura  ou  renovação  de  curso  pelo  poder  público,  o

estabelecimento de ensino deverá comprovar, entre outros requisitos, que coloca à

disposição  de  professores,  alunos,  servidores  e  empregados  portadores  de

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às

atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais

pessoas.

Em  nível  estadual,  a  Lei  nº  15.816,  de  16/11/2005,  estabelece  critério  para  a

concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino e seu art.  1º

determina  que  esses  estabelecimentos,  públicos  e  privados,  estão  obrigados  a

oferecer condições de acesso e utilização de suas instalações a pessoas portadoras

de deficiência ou com mobilidade reduzida.  Nos termos da Resolução nº 451, de

27/5/2003, do Conselho Estadual  de Educação, que fixa normas para a educação

especial  no  Sistema  Estadual  de  Ensino,  essa  modalidade  de  educação  será

oferecida,  preferencialmente,  na  rede regular  de  ensino  e,  para tanto,  as  escolas

deverão  contar  com  espaços  físicos  acessíveis  e  mobiliário  e  equipamentos

adequados às necessidades especiais e à faixa etária dos usuários dos serviços.

Assim, acompanhando o entendimento manifestado pela Comissão de Constituição

e Justiça, entendemos que a única forma de se acolher a proposição em tela será

acrescentar à Lei nº 15.816, de 2005, dispositivo que esteja alinhado com a resolução
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citada,  estabelecendo  que  os  ambientes  escolares  deverão  dispor  de  espaços,

mobiliários e equipamentos adequados para as pessoas deficientes.

Dessa forma, somos favoráveis ao projeto de lei em estudo, na forma proposta pela

Comissão precedente.

De acordo com o que determina a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de

4/6/2003,  esta  Comissão  deve  manifestar-se  também  a  respeito  dos  projetos

anexados.

O Projeto de Lei nº 907/2011, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a

matrícula de alunos com mobilidade reduzida na escola pública mais próxima de sua

residência, e o Projeto de Lei nº 1.249/2011, do Deputado Leonardo Moreira, que

assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola pública próxima de sua

residência,  estão  plenamente  atendidos  por  meio  do  inciso  III  do  art.  198  da

Constituição do Estado, do inciso X do art. 4º da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 –

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, e do inciso V do art. 53 da Lei

Federal nº 8.069 de 13/7/90 – Estatuto da Criança e Adolescente –, razão pela qual

deixamos de acatá-los neste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 91/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Carlin Moura – Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 348/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

A proposição em exame,  do Deputado Fred Costa,  acrescenta dispositivo  à Lei

Estadual  nº  10.379,  de 10/1/91,  que reconhece oficialmente,  no Estado de Minas

Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual

codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o

Projeto  de  Lei  nº  1.655/2011,  conforme determina  o  art.173,  §  2º,  do  Regimento

Interno.
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O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, alínea “f”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame determina que um intérprete da Língua Brasileira de Sinais

– Libras  – esteja presente na produção e distribuição de material audiovisual e na

difusão  de  programas  educativos,  culturais,  esportivos,  sociais,  artísticos  e

administrativos produzidos pelos  Poderes do Estado,  inclusive pelas  entidades da

administração indireta dos Poderes. O projeto prevê, ainda, que o intérprete deverá

atuar em todas as transmissões veiculadas pela televisão, inclusive nos comerciais.

A lei  que se pretende modificar,  além de reconhecer oficialmente a Libras como

meio  de  comunicação  objetiva  e  de  uso  corrente  no  Estado  de  Minas  Gerais,

determina a presença de intérpretes dessa língua nas repartições públicas voltadas

para o atendimento externo e a sua inclusão no currículo da rede pública estadual de

ensino,  nos cursos de magistério  e  de formação superior  nas  áreas  das ciências

humanas e médicas e nas instituições que atendem ao aluno portador de deficiência

auditiva.

Atualmente,  utiliza-se  o  termo  “pessoa  com  deficiência”,  em  razão  do  acordo

celebrado por diversos países, em 2006, na convenção das Nações Unidas sobre os

direitos dessas pessoas. O Brasil ratificou o Protocolo Facultativo da Convenção da

Pessoa com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo nº186, de 9/7/2008, e pelo

Decreto do Poder Executivo nº 6.949, de 25/8/2009.

A atribuição de competência comum aos entes federativos para normatizar sobre a

formação de intérpretes para a linguagem de sinais consta no art.18 da Lei Federal nº

10.098,  de  19/12/2000,  que  estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a

promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida:

“Art. 18 - O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
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escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer

tipo  de  comunicação  direta  à  pessoa  portadora  de  deficiência  sensorial  e  com

dificuldade de comunicação.”.

Além disso, o art. 29 do Decreto nº 5.626, de 22/12/2005, que regulamenta a Lei

Federal no 10.436, de 24/4/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –

Libras – determina que:

“Art.  29  -  O  Distrito  Federal,  os  Estados  e  os  Municípios,  no  âmbito  de  suas

competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle do

uso e difusão da Libras e de sua tradução e interpretação, referidos nos dispositivos

deste Decreto.”.

Na justificação do projeto em comento, o autor pede que o acesso à informação por

meio dos veículos de comunicação sejam estendidos à pessoa surda. Segundo ele,

as emissoras particulares de televisão já oferecem a tradução simultânea, utilizando

Libras,  principalmente  no  horário  nobre,  enquanto  as  emissoras  públicas,  que

possuem natureza educativa  e  cultural,  não  vêm  desempenhando seu importante

papel social.

O direito da pessoa surda de ser atendida de forma diferenciada está garantido nos

§§ 1º e 2º do art. 26 do Decreto nº 5.626, de 2005:

“Art.  26  -  A partir  de um ano da publicação deste Decreto,  o poder público,  as

empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública

federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado,

por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras – Língua

Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados para essa função,

bem como o acesso às tecnologias  de informação,  conforme prevê o  Decreto nº

5.296, de 2004.

§ 1º - As instituições de que trata o 'caput' devem dispor de, pelo menos, 5% de

servidores,  funcionários  e empregados capacitados para o uso e interpretação da

Libras.

§ 2º - O poder público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e do

Distrito  Federal,  e  as  empresas  privadas  que detêm  concessão ou permissão de

serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio
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de  assegurar  às  pessoas  surdas  ou  com  deficiência  auditiva  o  tratamento

diferenciado, previsto no ‘caput’.”.

A eficácia do disposto no citado art.  26 passa, necessariamente, pelo controle e

pela  avaliação  dos  serviços  prestados,  conforme  determina  o  art.  27  do  mesmo

decreto:

“Art. 27 - No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como

das empresas que detêm concessão e permissão de serviços públicos federais, os

serviços prestados por servidores e empregados capacitados para utilizar a Libras e

realizar a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa estão sujeitos a

padrões  de  controle  de  atendimento  e  a  avaliação  da  satisfação  do  usuário  dos

serviços  públicos,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade com o Decreto nº 3.507, de 13

de junho de 2000.

Parágrafo único - Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e

do Distrito  Federal  disciplinar,  em regulamento próprio,  os padrões de controle do

atendimento e avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, referido no

‘caput’.”.

Portanto, pode-se depreender desse decreto que o poder público dos três níveis

federativos deverá efetivar a implantação e o controle do uso e da difusão da Libras e

de sua tradução e interpretação. Deverão, também, o Estado, como concedente do

direito de transmissão televisiva, e a iniciativa privada, como concessionária desse

direito, garantir o acesso à informação às pessoas surdas.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade

e  juridicidade  da  proposição  em  análise,  mas,  por  não  atender  aos  requisitos

previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do Substitutivo nº 1, que, nos

moldes  da  legislação federal,  estabelece,  de  forma genérica,  que os  Poderes  do

Estado,  o  Ministério  Público  e  o  Tribunal  de  Contas  devem  garantir  formas

institucionalizadas de difusão da Libras nas suas produções audiovisuais.

Assim, subsidiados pelo textos legais apresentados neste parecer e pela alternativa

apresentada  pela  Comissão  precedente,  manifestamo-nos  favoravelmente  à

proposição de lei em análise.
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Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência n°12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve manifestar-se  também a respeito da proposição anexada. Como o

Projeto de Lei nº 1.655/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, dispõe sobre o mesmo

tema, todas as considerações exaradas neste parecer se aplicam ao projeto anexado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 348/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Anselmo José Domingos, relator – Célio Moreira –

Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  349/2011,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  garante  a

destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e cultura às

entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,  associações  e

conselhos,  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer e recreação, e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos termos dos art.  188, combinado com o art.  102,  VI,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento garante às entidades da sociedade civil organizada, aos

movimentos sociais, às associações e aos conselhos de qualquer natureza o direito

de utilizarem o espaço físico das escolas estaduais e dos equipamentos culturais do

Estado para a realização de atividades de formação e de lazer, que tenham como

objetivo o desenvolvimento da comunidade e o exercício da cidadania.

Depreende-se  da  análise  do  projeto  a  meritória  intenção  do  autor  de  propiciar
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melhor aproveitamento dos espaços públicos e garantir o apoio do poder público às

entidades sem fins  lucrativos que,  por  meio  de  suas ações de cunho social,  têm

prestado relevantes serviços à sociedade. Contudo, há inadequações na proposição

que prejudicam sua aprovação na forma original.

Preliminarmente  cabe  esclarecer  que  não  existe  a  “rede  estadual  de  cultura”

mencionada no art.  1º  do projeto.  Os espaços culturais  do Estado,  como teatros,

cinemas,  galerias de arte,  auditórios, não são administrados de forma unificada e

sistemática  pelo  poder  público.  Na  realidade,  a  maior  parte  dos  equipamentos

culturais instalados no Estado ou são privados, ou estão sob administração municipal,

ou estão sob responsabilidade de diversas entidades e fundações, que os gerenciam

da  forma  autônoma.  Sendo  assim,  a  cessão  desses  espaços  é  condicionada  e

disciplinada da maneira que melhor convier à entidade gestora, podendo ser abertos

ao público ou ter seu uso restrito para atividades internas de determinado órgão, e

não é passível de regulamentação via legislação estadual.

A título de exemplo, podemos citar os critérios estabelecidos pela Fundação Clóvis

Salgado para o uso dos espaços culturais administrados por ela, disciplinados por

regulamento  publicado  em  29/10/2002,  que prevê,  entre  outros  condicionantes,  o

pagamento de uma taxa de cessão e a análise e decisão do um comitê de pauta.

Outro  ponto  que merece ser  considerado é  o  fato  de  que,  nas localidades  que

contam com equipamentos culturais instalados, geralmente há outros espaços mais

acessíveis às entidades que se pretende beneficiar com o projeto em análise, como

as  escolas  da  rede  estadual  de  ensino.  Neste  caso,  importa  esclarecer  que  a

utilização  desses  espaços  já  é  garantida  pela  Lei  nº  11.942,  de  16/10/95.  A

mencionada  norma  é  até  mais  abrangente  do  que  o  projeto  sob  comento,  pois

estende o benefício nela previsto a todas as entidades sem fins lucrativos legalmente

constituídas e prevê expressamente a realização de qualquer  evento,  enquanto a

proposição  em  tela  estabelece  o  rol  de  entidades  autorizadas  à  usufruir  de  tais

espaços  públicos  e  de  atividades  que  poderão  realizadas  nesses  espaços.  Além

disso, sabe-se que a referida norma é cumprida no Estado e que o Poder Executivo

até incentiva a utilização desses espaços pela comunidade do entorno da escola por

meio dos programas Escola Viva Comunidade Ativa e Fica Vivo, por exemplo.



944
____________________________________________________________________________

Embora exista norma sobre o assunto, concordamos com a afirmação contida no

parecer da Comissão de Constituição e Justiça de que o projeto em análise é uma

oportunidade para aprimorá-la. Aquela Comissão apresentou, sob essa justificativa, o

Substitutivo nº 1 à proposição, com o qual,  contudo, não estamos inteiramente de

acordo.

A alteração proposta pelo Substitutivo nº 1 para o art. 1º da Lei nº 11.942, de 1995,

objetiva vedar a realização de atividades de natureza religiosa ou político-partidária

nos edifícios escolares sob a justificativa de “ser mais coerente com as diretrizes de

um Estado laico e plural”.

Com  relação  à  vedação  da  cessão  do  espaço  para  atividades  religiosas,  é

impossível desconhecer o relevante papel que as instituições religiões desenvolvem,

desde  os  tempos  mais  remotos,  na  assistência  e  promoção  da  população  mais

carente. Há que se considerar, também, que as diversas organizações religiosas se

relacionam  com a  comunidade em que estão  inseridas  não  apenas  por  meio  da

religião,  mas  também  por  atividades  de  caráter  social,  que  contribuem  para  a

congregação e mobilização das pessoas em prol de uma causa de interesse coletivo.

Segundo o inciso I do art. 19 da Constituição Federal, é vedado às entidades da

federação “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus  representantes  relações  de

dependência  ou  aliança,  ressalvada,  na  forma da lei,  a  colaboração de interesse

público”. Consideramos que a cessão de espaços públicos às entidades religiosas

para realização de atividades outras que não configurem culto religioso não fere o

principio da laicidade do Estado e atende interesse público previsto na Carta Magna.

Quanto à vedação às atividades político-partidárias, se, por um lado, a cessão do

espaço  para  atividades  partidárias  pode  gerar  embaraços  políticos  para  a

administração escolar,  por outro há que se considerar que o termo “político” pode

qualificar organizações e atividades sem cunho partidário, como os grêmio estudantis.

Portanto, deve-se ressaltar que o sentido do termo utilizado no substitutivo deve ser

restrito ao conjunto de ações desempenhadas em decorrência de vinculação a partido

político,  como por  exemplo,  participação  em  campanhas  de  candidatos  a  postos

eletivos, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos.
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Com relação à nova redação do art. 2º proposta pelo Substitutivo nº 1, observa-se

que  não  há  alteração  material  do  conteúdo  do  referido  artigo  e  que  a  redação

proposta não atende aos princípios da técnica legislativa. Desse modo, julgamos mais

adequado não alterar a redação do artigo.

Já  o  art.  3º  do  Substitutivo  nº  1  propõe  a  substituição  da  expressão  “de

conservação”  do  art.  3º  da  lei  que  se  pretende  modificar  por  “com  limpeza  e

segurança”. Somos favoráveis à modificação, pois o termo conservação diz respeito

às obras e reparações que visam evitar a degradação das instalações físicas, o que

não  poderia  estar  a  cargo  dos  cessionários,  por  tratar-se  de  despesa de caráter

continuado.

Julgamos pertinente, ainda, propor outras duas alterações na lei a ser modificada,

com  vistas  a  adequá-la  ao  princípio  da  gestão  democrática  estabelecida  na  Lei

Federal nº 9.394, de 1996, e à lógica jurídica.

A primeira alteração tem por objetivo sanar uma incongruência entre os comandos

da lei. Seu art. 1º “assegura” a utilização dos prédios escolares pelas entidades que

menciona  e,  posteriormente  vincula  essa  utilização  à  autorização  da  direção  da

escola. Acreditamos que não é adequado estabelecer num documento normativo que

uma entidade seja obrigada a ceder seu espaço para terceiros, conforme faz supor a

utilização do termo “assegura”. Além disso, se esse direito está garantido em lei, não

haveria que se mencionar autorização posterior. Portanto, propomos a modificação do

“caput” do art. 1º de modo a prever a possibilidade de cessão do espaço para as

entidades mencionadas, nos termos da lei.

Julgamos  pertinente  também  reunir  num  único  dispositivo  as  características  de

atividades que não poderão ser realizadas pelas entidades cessionárias nos prédios

escolares.

Por fim, propomos no Substitutivo nº 2 que o colegiado escolar tenha a atribuição

de decidir sobre a cessão desse espaço, para tornar o processo mais democrático e

diminuir a possibilidade de ocorrência de favorecimentos pessoais ou discriminações.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 349/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” e o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – As entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas poderão utilizar o

espaço físico das unidades de ensino estaduais, bem como os equipamentos nele

contidos, nos termos desta lei.

(...)

§ 2º – É vedada a utilização de que trata o “caput” deste artigo para realização de

cultos religiosos e para atividades que:

I – interfiram nas atividades regulares da escola;

II – tenham objeto ilícito;

III – tenham caráter político-partidário.”.

Art. 2º – O § 1º do art. 2º da Lei nº 11.942, de 1995, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º – (...)

§  1º  –  Compete  ao  colegiado  escolar  da  unidade  de  ensino  decidir  sobre  a

solicitação a que se refere o “caput” deste artigo.”.

Art.  3º  –  O art.  3º  da  Lei  nº  11.942,  de  1995,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º – As despesas com limpeza e segurança decorrentes das atividades de que

trata esta lei ficam a cargo da entidade cessionária, vedada à unidade de ensino a

cobrança de taxa pela utilização do espaço cedido.”.

Art. 4º – Fica revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 11.942, de 1995.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura - Paulo Lamac.



947
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 596/2011torna obrigatória a

fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade 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,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende tornar obrigatória a fixação de orientações em

braile em diversos estabelecimentos.

O  projeto  em  comento  está  de  acordo  com  os  princípios  estabelecidos  na

Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  da  Organização  das

Nações Unidas – ONU –, em vigor no Brasil por meio do Decreto Federal nº 6.949, de

25/8/2009.  O  art.  21  da  Convenção  determina  aos  Estados  partes  que  tomem

medidas  para  assegurar  às  pessoas  com  deficiência  o  acesso  à  informação  por

intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha em igualdade de

oportunidades com as demais pessoas.

Além disso, a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou

com mobilidade reduzida, determina, em seu art. 17, que o poder público promoverá

a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas

técnicas  que  tornem  acessíveis  os  sistemas  de  comunicação  e  sinalização  às

pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-

lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao

transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Na esfera  estadual,  foram editadas  várias  normas  com  o  objetivo  de  facilitar  a

inclusão dessas pessoas no universo dos direitos e deveres. A legislação estadual,

entre  outros  direitos,  assegura  à  pessoa  com  deficiência  visual  guiada  por  cão
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adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e edifícios de uso

público.  Além  disso,  estabelece  a  obrigatoriedade  de  adequação  das  agências

bancárias  para  o  atendimento  a  pessoas  com  deficiência  visual,  bem  como  de

adaptações  nos  coletivos  intermunicipais  visando  a  facilitar-lhes  o  acesso  e  a

permanência. Por fim, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, estabelece normas para facilitar o

acesso da pessoa com deficiência física aos edifícios de uso público.

A Comissão de Constituição e Justiça em sua análise concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, propondo, entretanto, o Substitutivo

nº 1 com o objetivo de adequar a proposição à técnica legislativa.

Em que pese a relevância  do  projeto  de lei  em epígrafe,  entendemos que seu

objeto  é extremamente  genérico para constituir  lei  autônoma. Consideramos mais

adequado  o  estabelecimento  de  uma  diretriz  para  os  órgãos  do  Estado,  com  o

objetivo  de  garantir  o  acesso  a  informações  e  orientações  com  vistas  a  um

atendimento  adequado à  pessoa com deficiência  nos  edifícios  de  uso público  do

Estado. Por essa razão, apresentamos o Substitutivo nº 2, cujo objetivo é modificar a

Lei nº 8.193, de 13/5/82, que dispõe sobre o apoio e a assistência à pessoa com

deficiência.

Como essa lei contém algumas impropriedades terminológicas, como a expressão

“pessoa  deficiente”,  aproveitaremos  para  saná-las  por  meio  do  projeto  de  lei  em

análise.  Cabe  esclarecer  que  expressões  como  "inválidos",  "incapazes",

"excepcionais" e "pessoas deficientes" eram utilizadas até a Constituição de 1988,

que, por influência do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência, passou a

incorporar  a  expressão  "pessoa  portadora  de  deficiência".  Essas  mudanças

demonstram uma transformação de tratamento que vai da invalidez e incapacidade à

tentativa de nominar a característica peculiar da pessoa, sem estigmatizá-la. O termo

“deficiente” é considerado inadequado por ser depreciativo e estigmatizante, o que

pode promover o preconceito em detrimento ao respeito do valor integral da pessoa.

O termo “portadores” também é inadequado, pois implica que alguém “porta” alguma

coisa temporariamente e que é possível se desvencilhar do que é portado tão logo

seja possível. Ao contrário, a deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente.

Para evitar a segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, por
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volta da metade da década de 1990, a terminologia utilizada passou a ser "pessoa

com deficiência", que permanece até hoje. Pretende-se, com a expressão, ressaltar a

pessoa, e não sua deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições

físicas,  sensoriais  ou  intelectuais.  Portanto,  a  terminologia  utilizada  na  lei  que se

pretende alterar está desatualizada. O Substitutivo nº 2, que apresentamos ao final

deste parecer, busca também promover a atualização terminológica da lei.

Vale ressaltar que a Coordenadoria de que trata o inciso I do art. 3º da referida lei

passou a ser denominada Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa

com Deficiência – Caade –, por meio da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011 (alínea “d”

do inciso VIII do art. 169), razão pela qual não alteraremos o referido inciso do art. 3º

da Lei nº 8.193, de 1982.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 596/2011 na forma

do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  nº  8.193,  de  13  de  maio  de  1982,  que dispõe sobre  o  apoio  e  a

assistência às pessoas deficientes, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso VI do art. 1º da Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

VI – a garantia de acesso a edifícios de uso público e logradouros públicos e às

informações  e  orientações que assegurem o  adequado atendimento  das pessoas

com deficiência nesses locais.”.

Art. 2º – Fica substituída em todo o texto da Lei nº 8.193, de 1982, exceto no inciso

I do art. 3º, a expressão “pessoa deficiente” por “pessoa com deficiência”.

Art.  3º  –  Fica  substituída  no  inciso  VIII  do  art.  1º  da  Lei  nº  8.193,  de  1982,  a

expressão “ao deficiente” por “à pessoa com deficiência”.

Art. 4º – Fica substituída no art. 17 da Lei nº 8.193, de 1982, a expressão “servidor

deficiente” por “servidor com deficiência”.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues, relator – Marques Abreu –

Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 805/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 805/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  466/2007,  institui  a  Política  de  Combate  à

Obesidade e dá outras providências.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou

requerimento  na  reunião  do  dia  7/7/2011  solicitando  fosse  o  projeto  baixado  em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde – SES – para que se manifestasse a

respeito.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu seu parecer,

embora  a  SES  não  tenha  respondido  à  diligência,  e  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, por ela

apresentado.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa instituir uma política estadual de combate à obesidade

com vistas a implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à

obesidade adulta e infantil, bem como à obesidade mórbida. Para isso, estabelece, no

art. 2º, algumas diretrizes, tais como: promoção de campanhas de conscientização

sobre alimentação adequada e de estímulo ao aleitamento materno; implementação

de centros de diagnóstico e acompanhamento de sobrepeso e obesidade integrados

ao Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional; promoção de programas e

ações intersetoriais  para efetivar  o direito à alimentação e nutrição adequadas.  O

projeto  prevê ainda que,  para o  cumprimento dos objetivos da  referida  política,  o
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Estado poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos da União, dos Estados e

dos Municípios, bem como com entidades da sociedade civil.

De  acordo  com  o  artigo  “Uma  Abordagem  Epidemiológica  da  Obesidade”,  da

nutricionista  Anelise  Rízzolo  de  Oliveira  Pinheiro  e  outros  autores,  disponível  em

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-52732004000400012&script=sci_arttext>,

a obesidade integra o grupo de doenças e agravos não transmissíveis – Dants –, que

são definidas como doenças com história natural prolongada, com múltiplos fatores

de risco e interação de fatores etiológicos, sem causa específica conhecida, ausência

de  participação  de  microorganismos  entre  os  determinantes  e  curso  clínico

geralmente lento, prolongado e permanente.

É importante acrescentar que a obesidade é simultaneamente uma doença e um

fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e

diabetes. Tal fenômeno está diretamente relacionado ao modo de viver da sociedade

moderna, cujo padrão alimentar, associado ao sedentarismo, não é favorável à saúde

da população.

Segundo  levantamento  relatado  em  “Antropometria  –  Estado  Nutricional  de

Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil”, constante na “Pesquisa de Orçamentos

Familiares – POF – 2008-2009”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE –, divulgado em agosto de 2010, a  prevalência do sobrepeso e da obesidade

cresceu bastante nos últimos 30 anos no Brasil.  A pesquisa mostra que aumentou

contínua e substancialmente o percentual de pessoas com excesso de peso e obesas

em todas as regiões do País, em todas as faixas etárias e em todas as faixas de

renda. Mostra ainda que o sobrepeso atinge metade da população adulta, cerca de

30% das crianças de 5 a 9 anos e aproximadamente 20% dos jovens entre 10 e 19

anos.

Para medir a incidência da obesidade na população, bem como para diagnosticá-la

na prática clínica, é recomendado utilizar o índice de massa corporal – IMC. Esse

índice é estimado pela relação entre o peso e a estatura, sendo expresso em kg/m².

Ressalte-se que o IBGE segue os parâmetros da Organização Mundial da Saúde –

OMS  –  na  conceituação  de  sobrepeso  (IMC  superior  a  25%)  e  obesidade  (IMC

superior a 30%).
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Os  números  apresentados  pela  pesquisa  supracitada  do  IBGE  indicam  que  a

obesidade está adquirindo contornos de uma epidemia no País, o que constitui um

sério problema de saúde pública, com redução da expectativa de vida e aumento dos

custos dos serviços de saúde.

Diante desse aumento da ocorrência da obesidade e do sobrepeso, o gestor federal

do  Sistema Único de Saúde – SUS – instituiu em 1999,  por  meio da Portaria  nº

710/GM, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN –, que tem, entre

suas ações, a vigilância alimentar e nutricional, cujo fim é promover modos de vida

saudáveis, o que inclui o estímulo a boas práticas alimentares. Essa linha de atuação

está  em  consonância  com a  lógica  do  sistema de saúde,  que,  além de oferecer

tratamento e reabilitação, procura, na atenção básica, priorizar ações de promoção da

saúde e de vigilância nutricional, com o fim de prevenir novos casos de obesidade e

evitar que indivíduos com sobrepeso venham a se tornar obesos.

Ainda em âmbito federal, as seguintes normas editadas pelo Ministério da Saúde

dispõem sobre a prevenção da obesidade: Portaria nº 1.569/GM, de 28/6/2007, que

institui diretrizes para a atenção à saúde, com vistas à prevenção da obesidade e à

assistência  ao  portador  de  obesidade;  Portaria  nº  1.570/GM,  de  28/6/2007,  que

determina  que  a  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  adote  todas  as  providências

necessárias à organização da assistência ao portador de obesidade grave; e Portaria

SAS nº 492, de 31/8/2007, que contém a definição das unidades de assistência de

alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave, além de dispor sobre

condições  técnicas,  instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos  humanos

adequados ao atendimento às pessoas portadoras de obesidade grave.

No âmbito do Estado, a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde,

dispõe  sobre  o  tema da  alimentação  em seu  Capítulo  VI,  “Da  Alimentação  e  da

Nutrição”. O art. 70, reproduzido a seguir, estabelece as competências da SES na

área:

“Art. 70 – Compete à Secretaria de Estado da Saúde:

I  –  participar  da  definição  e  do  financiamento  dos  alimentos  e  dos  insumos

estratégicos, segundo o seu papel nos planos, programas, projetos e atividades que

operacionalizarão a Política Estadual de Alimentação e Nutrição;
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II – orientar e apoiar os Municípios em seus processos de aquisição de alimentos e

outros insumos estratégicos, de forma a adequar a aquisição à realidade alimentar e

nutricional da população e a assegurar o abastecimento oportuno, regular e de menor

custo;

III  –  prestar  cooperação  técnica  aos  Municípios  na  implementação  das  ações

decorrentes da Política Estadual de Alimentação e Nutrição;

IV  –  elaborar  e  apoiar  estudos  e  pesquisas  estrategicamente  importantes  para

implementação, avaliação ou reorientação das questões relativas à alimentação e à

nutrição;

V – coordenar o componente estadual do SUS responsável pela operacionalização

da política de alimentação e nutrição;

VI – consolidar o componente estadual do SUS vinculado ao Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional – Sisvan –, ampliando a sua abrangência técnica e geográfica,

com  fins  de  mapeamento  e  monitoramento  da  fome,  da  desnutrição  e  de  outros

problemas nutricionais;

VII – organizar e coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública no

tocante  a  procedimentos  relativos  ao  diagnóstico  de  distúrbios  nutricionais  e  ao

controle da iodatação do sal;

VIII – promover a capacitação dos recursos humanos necessários à implementação

da Política Estadual de Alimentação e Nutrição;

IX – implementar as ações de vigilância sanitária de alimentos;

X – manter e estreitar as relações entre a vigilância sanitária de alimentos e as

ações  executadas  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  pela  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  nesse  setor,  com  o  objetivo  de  preservar

atributos relacionados com o valor nutricional e a sanidade dos alimentos;

XI – participar do financiamento de insumos destinados à atenção ambulatorial e

hospitalar, no que diz respeito ao atendimento de distúrbios nutricionais;

XII – promover a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, mediante a

mobilização de diferentes segmentos da sociedade e a realização de campanhas de

comunicação;

XIII  –  promover  negociações  intersetoriais  que  propiciem  o  acesso  universal  a
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alimentos de boa qualidade;

XIV – promover o controle social da execução da Política Estadual de Alimentação

e  Nutrição  e  da  aplicação  dos  recursos  financeiros  correspondentes,  mediante  o

fortalecimento da ação do Conselho Estadual de Saúde”.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, propôs o Substitutivo

nº 1 com o fim de aprimorar o projeto, uma vez que o Poder Executivo não precisa de

autorização  do  Legislativo  para  desempenhar  suas  atividades.  O  projeto  original

detalha  programas  decorrentes  da  política  de  combate  à  obesidade  e  autoriza  o

Executivo a celebrar convênios e parcerias com outros entes federados e entidades,

ações  que  já  integram  o  rol  de  competência  desse  Poder.  A referida  Comissão

destacou que a proposição em estudo pode tramitar nesta Casa, mas que “a eficácia

da lei eventualmente dela originária exigirá o concurso da vontade do Executivo”.

Tendo em vista que o Código de Saúde, conforme apresentado anteriormente, já

dispõe sobre a alimentação e nutrição no Capítulo VI, achamos por bem apresentar o

Substitutivo  nº  2,  com vistas a incluir,  entre as  competências da SES,  prevenir  a

ocorrência  da  obesidade,  inclusive  por  meio  da  realização  de  campanhas  para

conscientizar a população a respeito das suas causas e consequências, e assegurar

a assistência à saúde das pessoas com obesidade. O artigo mencionado já dispõe,

no inciso XII, que compete a essa Secretaria promover a adoção de práticas e hábitos

alimentares  saudáveis,  mediante  a  mobilização  de  diferentes  segmentos  da

sociedade. Dessa forma, o Substitutivo nº 2 contém os comandos do substitutivo da

Comissão de  Constituição e  Justiça,  com  a  diferença de incluí-los  no  Código  de

Saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 805/2001, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta inciso ao art.  70 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 70 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso XV:

“Art. 70 – (...)

XV  –  prevenir  a  ocorrência  da  obesidade,  inclusive  por  meio  da  realização  de

campanhas  para  conscientizar  a  população  a  respeito  das  suas  causas  e

consequências, e assegurar a assistência à saúde das pessoas com obesidade”.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Doutor  Wilson  Batista,  relator  -  Neider  Moreira  -

Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 810/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 582/2007, tem por objetivo a instituição do Polo

de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo instituir o Polo de Desenvolvimento do

Setor da Indústria e do Comércio de Móveis e dá outras providências. Na justificação,

o autor afirma que a indústria moveleira apresenta expressiva expansão, contribuindo

para a geração de empregos e para o aumento da renda e que o projeto de lei possui

amparo no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado por não tratar de matéria sujeita

à iniciativa privativa.

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário destacar

que proposição similar tramitou nesta Casa em três legislaturas anteriores (Projetos
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de Lei n°s 2.316/2002, 379/2003 e 582/2007), tendo,  na última legislatura, recebido

parecer  por  sua  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Contudo,  ao

refletir  novamente  sobre  a  matéria,  vislumbramos  outros  aspectos  de  natureza

jurídica que viabilizam a sua aprovação.

O projeto de lei em análise visa à criação, na microrregião de Turmalina, do Polo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis, integrado pelos

Municípios de Minas Novas, Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba, Carbonita,

Leme do Prado, Veredinha e Turmalina.

Para  estimular  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  região,  a  proposição

prevê, para empresas industriais e comerciais que ali venham a se instalar e para as

que  já  se  encontram  em  funcionamento  e  queiram  expandir  sua  capacidade

produtiva, incentivos e benefícios fiscais, tais como execução, pelo poder público, de

obras de infraestrutura, elaboração de projetos, abertura de linhas de crédito com

condições especiais, redução da carga tributária do ICMS para até 12% de alíquota

nas operações internas e concessão de período de carência de dois anos para o

recolhimento desse tributo.

Estabelece ainda que os benefícios tributários somente serão concedidos mediante

o cumprimento das exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a Constituição Federal, em seu art.

3°, prevê como objetivo fundamental da República br asileira, entre outros, garantir o

desenvolvimento  nacional  e  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as

desigualdades sociais e regionais. No art. 24, I, prevê a competência concorrente dos

Estados para legislar sobre direito econômico, tributário e financeiro.

A Constituição  Estadual,  por  sua  vez,  prevê  no  seu  art.  2°,  IV,  como  objetivo

prioritário do Estado, “promover a regionalização da ação administrativa, em busca do

equilíbrio no desenvolvimento das coletividades”. O art. 41 determina que o Estado

articulará  regionalmente  a  ação  administrativa,  com  o  objetivo  de  “integrar  o

planejamento, a organização e a execução de funções públicas, de interesse comum,

em  área  de  intensa  urbanização;  contribuir  para  a  redução  das  desigualdades

regionais, mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e
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setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo

geoeconômico e social e assistir os Municípios de escassas condições de propulsão

socioeconômica,  situados  na  região,  para  que  se  integrem  no  processo  de

desenvolvimento”.

É  importante  ressalvar  que  é  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador

constituinte na divisão de competências entre os entes federativos a predominância

do  interesse,  segundo  o  qual  competem  à  União  as  matérias  de  predominante

interesse nacional e aos Estados as de predominante interesse regional,  restando

aos Municípios as de predominante interesse local. Tal entendimento vem amparado

por decisões do Supremo Tribunal Federal – STF –, que assim já decidiu sobre o

assunto em Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI:

“(...) Invasão de competência residual dos Estados para legislar sobre segurança

pública  inocorrente,  pois  cabe  à  União  legislar  sobre  matérias  de  predominante

interesse geral (...)”. (ADI 3112)

Desse modo, entendemos que não há óbice para que a proposição tramite nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Ante os argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 810/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.027/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 847/2007, “proíbe as empresas que exploram

televisão a cabo de cobrar pela instalação e uso de pontos extras”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  a proposição foi  distribuída  às

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

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cumpre-nos  preliminarmente  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  vedar  a  cobrança  de  valor  adicional  pela

instalação  de  pontos  extras  de  televisão  a  cabo  por  parte  das  operadoras  que

prestam tais serviços no Estado.

Segundo o autor do projeto, essas cobranças têm motivado inúmeras reclamações

nos Procons e a adoção de medidas judiciais,  por parte de consumidores que se

vêem  lesados  e  também  do  Ministério  Público,  para  a  coibição  de  uma  prática

reconhecidamente abusiva.

Preliminarmente,  deve  ser  questionada  a  natureza  jurídica  desse  serviço,  que,

segundo a Lei nº 8.977, de 6/1/95, e o Decreto nº 2.206, de 1997, é um serviço de

telecomunicações  que  consiste  na  distribuição  de  sinais  de  vídeo  ou  áudio  a

assinantes, mediante transporte por meios físicos.

Sendo  reconhecido  como  serviço  de  telecomunicações,  cabe  privativamente  à

União legislar sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 22, IV, da Constituição

da  República,  à  qual  compete  também  explorá-lo  diretamente  ou  mediante

autorização,  concessão ou permissão (art.  21,  XI).  Em outras  palavras,  ao Poder

concedente compete estabelecer as regras para a estipulação dos vínculos entre a

União  e  a  concessionária,  como  também  para  a  disponibilização  do  serviço  no

mercado de consumo.

Nesse  sentido,  confira-se  o  recente  julgado  do  Supremo  Tribunal  Federal  ao

analisar hipótese análoga à presente:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIÇOS  DE

TELECOMUNICAÇÕES.  INTERNET.  COBRANÇA DE  TAXA PARA O  SEGUNDO

PONTO DE ACESSO.  ART.  21,  INC.  XI,  E  22,  INC.  IV,  DA CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA.  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DA  UNIÃO  PARA LEGISLAR  SOBRE

TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI  DISTRITAL

N.  4.116/2008.  AÇÃO  JULGADA PROCEDENTE.  1.  A Lei  distrital  n.  4.116/2008

proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem taxas para a instalação do
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segundo  ponto  de  acesso  à  internet.  2.  O  art.  21,  inc.  IX,  da  Constituição  da

República  estabelece  que  compete  à  União  explorar,  diretamente  ou  mediante

autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto o

art. 22, inc. IV, da Constituição da República dispõe ser da competência privativa da

União legislar  sobre  telecomunicações.  3.  Ainda que ao argumento  de  defesa do

consumidor,  não  pode  lei  distrital  impor  a  uma  concessionária  federal  novas

obrigações  não  antes  previstas  no  contrato  por  ela  firmado  com  a  União.

Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 4083,

Relator Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado em 13/12/2010).

Por  fim,  cumpre ressaltar  que o projeto em análise  nem sequer  inova a ordem

jurídica,  na  medida  em que a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel  –

editou a Súmula nº 09, de 19/3/2010, que, interpretando o Regulamento de Proteção

e Defesa dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, proibiu a cobrança

do ponto extra de recepção para todos os contratos firmados com os consumidores.

Confira-se:

“O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de

Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução nº 488, de 3/12/2007, e alterado

pela Resolução nº 528, de 17/4/2009, aplica-se desde o início de sua vigência em

todos os contratos de prestação de serviços de televisão por assinatura em vigor,

inclusive os contratos firmados anteriormente a sua vigência, sendo nulas de pleno

direito  todas  as  cláusulas  contratuais  que  contrariem  as  disposições  desse

Regulamento”.

Segundo o art. 29 do referido regulamento da Anatel, a utilização de ponto extra e

de  ponto  de  extensão,  sem  ônus,  é  direito  do  assinante,  pessoa  natural,

independentemente do plano de serviço contratado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.027/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.169/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.969/2007, proíbe as instituições de ensino

superior  de  efetuarem  qualquer  tipo  de  cobrança  para  emissão  de  diploma  de

conclusão de curso.

Em  atendimento  ao  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno,  foi  anexado  à

proposição, por semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 1.399/2011, da Comissão

de Participação Popular.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem,  agora,  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  no  1º  turno,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VI, alínea “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  a  proibir  que  as  instituições  de  ensino  superior

efetuem qualquer tipo de cobrança para emissão de diploma de conclusão de curso,

atendendo, segundo o autor, a apelo de estudantes que, após pagarem com muito

sacrifício as mensalidades de escolas particulares de ensino ou sua manutenção em

instituições públicas de ensino superior, veem-se obrigados a arcar com as despesas

pela expedição e registro do diploma de conclusão do curso.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96) estabelece, no “caput” do art. 48, que os diplomas de cursos superiores

reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação

recebida por seu titular.

Por entender que esse dispositivo legal preceitua que o diploma é tão somente uma

declaração  do  serviço  que  uma  instituição  de  ensino  superior  prestou  e  do

aproveitamento obtido pelo aluno, sendo, portanto, uma decorrência desse serviço

prestado, o Ministério Público Federal  – MPF – vem sustentando que a cobrança
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efetuada por essas instituições, além de abusiva, porque viola dispositivos do Código

de Defesa do Consumidor, também vai contra o disposto na Resolução nº 3/89 do

Conselho Federal de Educação. Segundo o MPF, a expedição do documento deveria

constituir  encargo  exclusivo  da  instituição  de  ensino,  que,  de  todo  modo,  já  se

encontra incluso no valor das mensalidades. Nas diversas ações que impetrou contra

essas instituições de ensino, o MPF conseguiu liminar proibindo qualquer cobrança

relativa a diplomas.

Em oposição ao entendimento do  MPF,  algumas instituições de ensino  superior

argumentavam que havia legalidade na cobrança dos custos referentes à emissão e

registro  do  diploma,  pois  entendiam  que  não  se  podia  embutir  esse  custo  na

mensalidade, uma vez que não se pode cobrar por um serviço de cuja execução não

se pode ter certeza. Segundo essas instituições, qualquer aluno poderia desistir do

curso, ter sua matrícula cancelada ou cancelá-la, transferir-se para outra instituição,

concluir o curso e nunca requerer colação de grau e expedição de diploma, o que

importaria em formandos pagando mais e formandos pagando menos, caso o custo

da emissão e registro de diplomas fosse embutido nas mensalidades.

Outras instituições de ensino superior, no entanto, argumentavam que, na verdade,

o  custo  da emissão do diploma corresponderia,  apenas,  ao  repasse da cobrança

efetuada pelas universidades para registro de diplomas concedidos por instituições

não universitárias.

Em relação ao primeiro  argumento,  o  MEC,  por  meio  do  Parecer  CNE/CES nº

11/2010,  homologado  em  5/4/2010,  reafirma,  de  forma  enfática,  que  "o  diploma

integra a prestação do serviço educacional e sua expedição não pode ser cobrada à

parte  – o que representaria  situação contrária  às  regras vigentes de  proteção ao

consumidor”.  Nos termos desse parecer,  "a expedição e o registro do diploma de

curso superior devem ser considerados como ato indissociável, incluído nos serviços

educacionais  prestados  pela  instituição  de  educação  superior,  não  cabendo  a

cobrança específica de qualquer valor sobre o referido ato, exceto quando o aluno

concluinte solicitar diploma que necessite de recursos gráficos especiais". E ainda:

“Cobrar  do  estudante  concluinte,  de  forma extraordinária,  taxa  para  cobrir  custos

referentes  ao  registro  de  diploma,  seria  o  mesmo  que  cobrar  do  estudante



962
____________________________________________________________________________

regularmente  matriculado,  durante  o  curso,  também  extraordinariamente,  valor

pecuniário  adicional  para  consultar  livros  ou  periódicos  na  biblioteca,  ou  para

frequentar aulas em ambientes esportivos  alugados para fins de atividades letivas

práticas”.

Ademais, o Parecer nº 11/2010 define que "outros serviços administrativos como

declarações provisórias de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras

demandas,  que  exigem  a  manutenção  de  pessoal  específico  para  a  realização

dessas tarefas, excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas

à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa".

No tocante ao segundo argumento, o Parecer CNE/CES nº 233/2009, homologado

em 8/9/2009, determina, de forma clara, que o valor cobrado por universidades para o

registro de diplomas concedidos por instituições não universitárias deve estar incluído

no  contrato  de  prestação de serviços educacionais,  considerando,  especialmente,

que o diploma expedido sem o devido registro não comprova a formação acadêmica

recebida pelo aluno. Em outras palavras, se o diploma é obtido como consequência

do ensino ministrado e se este é o objeto de um contrato de prestação de serviços

educacionais, os encargos ou taxas decorrentes do registro do diploma devem ser

atrelados ao referido contrato e, portanto, são de responsabilidade da instituição que

prestou esses serviços, cabendo a ela absorver esses custos.

Parece-nos claro, pois,  que os Pareceres nºs 233/2009 e 11/2010, do Conselho

Nacional  de  Educação,  devidamente  homologados,  determinam  às  instituições  de

ensino  superior  de  todos  os  sistemas  de  ensino  a  proibição  da  cobrança

extraordinária para a emissão e registro de diploma de conclusão de curso.

Retomando a análise da proposição, poderíamos argumentar que seu objetivo já

está  atendido  pelos  pareceres enumerados.  Entretanto,  nada obsta que o Estado

edite norma suplementar para coibir a prática abusiva dessa cobrança extraordinária.

Somos, pois, favoráveis ao Projeto de Lei nº 1.169/2011 na forma do Substitutivo nº

2,  que  apresentamos  ao  fim  deste  parecer  por  discordarmos,  em  parte,  das

alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça em seu Substitutivo nº

1, que acolheu parte do disposto no Projeto de Lei nº 1.399/2011, da Comissão de

Participação Popular, anexado à proposição em comento.
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O art. 1º do Substitutivo nº 1, da Comissão precedente, estabelece que “é vedada

às escolas públicas e privadas de educação básica e de ensino superior a cobrança

de taxa para a expedição e registro de diploma”.

Com  o  devido  respeito,  entendemos  que  esse  dispositivo  incorre  em  dois

equívocos.

Primeiro, porque a LDB não utiliza o termo “escola” para definir os estabelecimentos

responsáveis  pelo  ensino  ou  pela  educação  superior.  A  expressão  utilizada  é

“instituição”, razão pela qual esses estabelecimentos são conhecidos por “instituições

de ensino superior” ou “instituições de educação superior”.

Segundo, porque, ao estender à rede privada de educação básica a proibição da

cobrança extraordinária para a emissão e registro de diploma de conclusão de curso,

conforme pretende o projeto de lei anexado, estendeu-a, também, à rede estadual

pública de ensino, para a qual já há norma legal sobre a matéria. A Lei nº 12.781, de

6/4/98, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública e dá outras

providências, dispõe, em seu art. 1º: “É vedado à escola pública e a sua caixa escolar

cobrar  de aluno mensalidade,  contribuição regular  ou taxa de qualquer  natureza”.

Assim, o acréscimo proposto é desnecessário.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, novamente apoiado no

projeto de lei anexado, pretende, ainda, que, nos termos de seu art. 3º, os recursos

advindos da multa pela cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma

sejam destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, criado pela Lei

nº  11.397,  de  6/1/94.  Mais  uma  vez,  vemo-nos  na  obrigação  de  discordar  da

Comissão que nos precedeu.

O “caput” do art. 48 da LDB, os Pareceres nºs 233/2009 e 11/2010, do Conselho

Nacional  de  Educação,  a  decisão do Supremo Tribunal  Federal  sobre  o Recurso

Extraordinário nº 593733/GO, citado na fundamentação do parecer da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.169/2011  e  o  Projeto  de  Lei  nº

1.399/2011, a ele anexado, dispõem sobre a cobrança extraordinária para a emissão

e registro de diploma de conclusão de curso, questão eminentemente educacional e

relacionada a um procedimento estabelecido pelo contrato de prestação de serviços

educacionais.
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Essa prestação de serviço está definida no Código Civil e, mais precisamente, na

Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Nessa  prestação  de  serviço,  o  estudante  e  a  instituição  de  ensino,  no  ato  da

matrícula, celebram relação de consumo: o primeiro, na qualidade de consumidor,

definida no “caput” do art. 2º do respectivo Código, uma vez que é o destinatário final

do serviço prestado; a segunda, por sua vez, assume a condição de fornecedora,

consoante com o art. 3º, § 2º, da mesma norma legal. Nessa relação de consumo, os

princípios de proteção do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados em

sua integralidade.

Assim, em que pese a meritória pretensão de se destinarem ao FIA os recursos

advindos das multas pela cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma,

esses recursos, dada a natureza da relação comercial que lhes deu origem, devem

continuar  sendo  destinados  ao  Fundo  Estadual  de  Defesa  de  Direitos  Difusos  –

Fundif –, conforme determina o art. 3º, inciso I, da Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que

criou esse Fundo e o Conselho Estadual de Direitos Difusos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.169/2011 no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  a  seguir,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Con stituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  vedada  às  escolas  privadas  de  educação  básica  e  às  instituições

públicas  de  ensino  superior  a  cobrança  de  taxa  para  a  expedição  e  registro  de

diploma.

§ 1º – A proibição de cobrança de que trata esta lei aplica-se a todos os cursos

ministrados pelas instituições de ensino superior.

§ 2º – Exclui-se do disposto no “caput” a cobrança de despesas para a confecção

de  diploma  cuja  impressão,  a  pedido  do  aluno,  necessite  de  recursos  gráficos

especiais.
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Art.  2º  –  As  escolas  e  instituições  de  que  trata  o  “caput”  do  art.  1º  que  não

cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas a:

I – pagamento de multa, equivalente a dez vezes o valor cobrado pela expedição ou

pelo registro do diploma;

II – pagamento de multa com valor dobrado, nos casos de reincidência.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente e relator - Paulo Lamac - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.565/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe acrescenta inciso

ao art. 6º da Lei nº 16.306, de 7/8/2006.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa alterar a Lei nº 16.306, de 7/8/2006, que “cria o

Fundo  de  Universalização  do  Acesso  a  serviços  da  Telecomunicação  em  Minas

Gerais – Fundomic –, para execução do Programa Minas Comunica”.

O Fundomic, com prazo de duração de quinze anos, a partir de 2006, tem como

objetivo dar suporte financeiro ao Programa de Universalização do Acesso a Serviços

de Telecomunicação em Minas Gerais – Minas Comunica –, destinado a viabilizar o

acesso de todas as cidades mineiras ao serviço móvel de telefonia e transmissão de

dados.

Mais especificamente, a modificação pretendida visa inserir um novo inciso no art.

6º da citada lei, que estabelece os objetivos do Programa Minas Comunica, dispondo

que  também  é  objetivo  do  programa  “disponibilizar,  prioritariamente,  até  31  de

dezembro de  2014,  a  todos  os  distritos  com população superior  à  população  do
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Município menos populoso do Estado o acesso aos serviços de telecomunicações,

especialmente ao serviço móvel com capacidade de prover a telefonia e transmissão

de dados”.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou

óbice à tramitação do projeto, ressaltando, porém, a impossibilidade de se determinar

prioridade para a implementação de ação administrativa, bem como estipulação de

prazo para o Poder Executivo. Para suprimir tais disposições, apresentou a Emenda

nº 1.

Passamos agora à analise quanto ao mérito da proposição.

O Estado de Minas Gerais é de vasta extensão e possui Municípios grandes, com

vários  distritos.  Em  alguns  casos,  o  serviço  móvel  de  telefonia  e  transmissão de

dados não atende a todos os distritos, alguns com grande população. Percebe-se,

então, que grande parte da população do Municipio fica prejudicada, por não contar

com o acesso a uma tecnologia já amplamente difundida no Brasil, que é um dos

países com maior número de telefones celulares no mundo.

Assim, entendemos que a proposição em questão é meritória e que sua aprovação

contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Quanto à Emenda nº 1

apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  entendemos  que  ela  não

aprimora  o  projeto  original.  Concordamos  que a  expressão “prioritariamente”  seja

retirada, mas não vislumbramos óbice ao estabelecimento de prazo, mesmo porque,

na  norma  que  o  projeto  pretende  alterar,  já  há  previsão  de  prazo.  Assim,

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.565/2011, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  n° 1,  a seguir  a presentado,  e pela  rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao inciso I do art. 6º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 6º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 6º - (...)

I - disponibilizar, até 31 de dezembro de 2014, a todas as sedes de Municípios e

aos distritos cuja população seja superior à 50 % da população do Município menos

populoso do Estado o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente ao

serviço móvel com capacidade de prover telefonia e transmissão de dados;”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  –  Célio  Moreira,  relator  –  Celinho  do  Sinttrocel  –

Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 1.799/2011, de autoria do Deputado Zé Maia, “dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara de preservação

permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o

pequizeiro (‘Caryocar brasiliense’) e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do

Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

proposta.

Fundamentação

A proposta legislativa em epígrafe, conforme consta em sua ementa, visa a dar

nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92. Objetiva-se admitir o abate do

pequizeiro, que é considerado imune de corte por essa lei, não somente na hipótese

de  empreendimento,  obra,  plano,  atividade  ou  projeto  de  utilidade  pública  ou  de

relevante  interesse  social,  mas  também  nos  casos  de  área  urbana  ou  distrito

industrial  legalmente  constituído  e  de  implantação  de  empreendimento  agrícola

ambientalmente  viável  em  área  rural.  Pretende-se,  outrossim,  conferir  certa

discricionariedade ao órgão público competente para definir o total de pequizeiros que

deverão ser plantados para cada pequizeiro abatido, determinando-se, porém, que
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esse número  não poderá  ser  superior  a  25  nem inferior  a  10.  A proposição visa

finalmente a isentar o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural de eventuais

taxas ou custos para obtenção de autorização para abate do pequizeiro.

Observamos que proposição similar tramitou nesta Casa na legislatura passada, na

forma do Projeto de Lei nº 4.176/2010. Verificamos ainda que o texto da proposição

ora  examinada  se  baseia  no  texto  do  substitutivo  proposto  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  desta  Assembleia  Legislativa  ao  referido  projeto.  Na

oportunidade,  esta  Comissão  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da proposição nos seguintes termos:

“Resta dizer que a matéria em pauta está rigorosamente situada dentro do âmbito

de competência legiferante e administrativa estadual. Se, à luz do art. 24, inciso VI, e

do  art.  23,  inciso  VI,  da  Constituição da República,  pode-se  inferir  que  todas  as

esferas políticas  da Federação detêm atribuição em matéria de proteção do meio

ambiente,  por  outro  lado,  não  há  dúvida  de  que  a  regulação  e  a  proteção  do

pequizeiro, em vista do seu raio de abrangência, a envolver mais de um Município

mineiro, mas sem escapar dos limites do território estadual, é tema de predominante

interesse regional,  caso em que se justifica, juridicamente, a competência político-

administrativa do Estado de Minas Gerais. Ademais, não há que se falar em vício de

iniciativa.

Ao final, é útil dizer que aspectos técnicos atinentes ao conteúdo da proposta em

análise ainda serão examinados mais detidamente pela Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável”.

Entretanto, no que toca à isenção fiscal que se pretende introduzir no § 4º do art. 2º

da Lei nº 10.883, de 1992, observamos que a proposição não atende às exigências

do  §  6º  do  art.  150  da  Constituição  da  República  e  do  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  razão  pela  qual  apresentamos  ao  final  deste  parecer  a

Emenda nº 1 para fins de supressão da disposição.

Apresentamos também a Emenda nº 2, tão somente para padronizar a terminologia

do texto legal, de modo a evitar conflitos de interpretação na sua aplicação.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 1.799/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o § 4º do art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, a que se

refere o art. 1º da proposição.

EMENDA Nº 2

Substitua-se nos incisos I  e  III  do “caput”  do art.  2º  da Lei  nº  10.883,  de  2 de

outubro  de  1992,  a  que  se  refere  o  art.  1º  da  proposição,  a  expressão  “órgão

ambiental competente” por “órgão ambiental estadual competente”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Zé Maia - André Quintão

(voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.087/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/6/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 9/8/2011, esta relatoria  solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e sobre possíveis óbices à transferência

de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.087/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter  ao Município de Iturama o imóvel constituído de um terreno com área de

2.000m², compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos lotes 12, 9 e 8 da quadra 45,

situado na Av. Rio Paranaíba, esquina com R. Ituiutaba, no Município de Iturama, e
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registrado sob o n° 13.052, a fls. 217 do Livro 3-T, no Cartório de Registros Públicos

da Comarca de Campina Verde.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  impõe,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

É importante observar que o imóvel objeto da proposição em análise foi doado ao

Estado pelo Município de Iturama, em 1964, autorizado pela Lei Municipal nº 425, de

1963, para a construção de uma escola estadual. Como na lei  autorizativa, assim

como na transferência de domínio, não havia cláusula de reversão, a forma adequada

para  seu  retorno  ao  patrimônio  municipal  é  a  doação,  e  não  a  reversão,  como

proposto no projeto.

Para sanar esse equívoco, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1, que autoriza a doação do referido imóvel ao Município de Iturama, acrescentando,

em  defesa  do  interesse  público,  cláusula  de  finalidade,  que  destina  o  imóvel  ao

desenvolvimento  de  atividades  para  atender  a  comunidade,  e  de  reversão,  que

retorna o bem 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.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.087/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama 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 Iturama o imóvel

constituído  de  um  terreno  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),

compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos lotes 12, 9 e 8 da quadra 45, situado na

Av. Rio Paranaíba, esquina com R. Ituiutaba, no Município de Iturama, e registrado

sob  o  n° 13.052,  a  fls.  217  do  Livro  3-T,  no  Cartór io  de  Registros  Públicos  da

Comarca de Campina Verde.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

desenvolvimento de atividades de interesse público.

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.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.188/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, “fixa a data-base

e  o  percentual,  relativo  ao  ano  de  2011,  para  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, a qual, em

análise de mérito, opinou por sua aprovação, na forma original.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo fixar o dia 1º de maio como data-base para

revisão dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Ministério  Público do

Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da

República. Propõe, também, a revisão do valor dos multiplicadores a que se refere o

art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 2010, reajustando-os em 6,51%, a partir de

1º/5/2011.

Ainda segundo a proposição, não farão jus à revisão os servidores inativos cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3º  e  17  do  art.  40  da
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Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo

artigo.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o Procurador-Geral de Justiça informou

que  a  proposição  visa  cumprir  preceito  constitucional  e  atender  à  Resolução  do

Conselho Nacional do Ministério Público nº 53, de 2010. O Procurador destacou que

o índice adotado (6,51%), representa “o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo  –  IPCA –  apurado  no  período  de  maio/2010  a  abril  de  2011,  conforme

divulgação  constante  do  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –

IBGE”. Informou, ainda, que “todos os valores de impacto financeiro decorrentes da

proposta  contida  no  presente  anteprojeto  são  compatíveis  com  os  limites  de

despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista “que o Ministério

Público possui autonomia funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder

Legislativo projetos de lei que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos

e serviços auxiliares”.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta

meritória, visto que se trata de “recomposição remuneratória, calculada com base em

índice oficial e com a demonstração do impacto que tal despesa terá no orçamento

público”, ratificando a conclusão da Comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF  –,  define  despesa  total  com  pessoal  em  seu  art.  18  e,  nos  arts.  19  e  20,

estabelece limitações para tais gastos.

O art. 20, II, “d”, da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Ministério

Público dos Estados não poderá exceder a 2,00% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 1,90% como

limite prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar
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que seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste

ou adequação de remuneração a qualquer título,  ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Não obstante, o Ministério Público estadual, por meio de ofício subscrito por seu

Diretor-Geral, informa que o referido órgão se encontra dentro do limite prudencial

estabelecido pela LRF para gastos com pessoal, sendo que o impacto gerado pela

concessão do reajuste representa, em 2011, o montante de R$12.800.000,00.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi –, as despesas com pessoal do Ministério Público

estadual, considerando agosto como mês de referência, representam 1,68% da RCL

de agosto/2011, estando, portanto, dentro dos limites legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original para o exercício

de 2011, o valor  ainda permanece inferior  ao limite prudencial,  considerando-se a

projeção da RCL para o exercício de 2011 efetuada pela Secretaria de Estado de

Fazenda.

Destaque-se, 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,  que

concede essa autorização em seu art. 15.

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.188/2011, no 1°

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Antônio Júlio – Doutor Viana – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.220/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe tem por objetivo
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autorizar  o Poder  Executivo a doar  ao Município de Pará de Minas o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  23/8/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  para  que  essa  se

manifestasse sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.220/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município  de  Pará  de  Minas  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  nesse

Município, registrado sob o nº 24.614, a fls. 77 do Livro 3-AC, do Cartório de Registro

de Imóveis de Pará de Minas.

O  imóvel  foi  doado  ao  Estado,  em  1953,  pela  Mitra  Arquidiocesana  de  Belo

Horizonte  para  a  construção de  uma escola  rural  e,  atualmente,  abriga  a  creche

municipal, que atende cerca de 150 crianças com até 5 anos de idade.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República 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 prevê que o referido bem

será  destinado ao funcionamento do Centro Municipal  de  Educação Infantil  Maria

Vicentina  de Jesus,  para  atender  à demanda local  por  educação infantil,  indo ao

encontro do interesse daquela comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos
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contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 611/2011, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, considerando a inexistência de

outros projetos sociais para utilização da área em questão, a manifestação favorável

da Secretaria de Estado de Educação e o fato de que, com o domínio do imóvel, a

administração  municipal  poderá  investir  na  ampliação  da  estrutura  da  creche  já

existente e atender melhor a população local.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.220/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Ivair  Nogueira,  o Projeto de Lei  nº  2.229/2011, “dispõe

sobre  condições  de  sepultamento  no  Estado,  em  atendimento  às  diretrizes  do

Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama –, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto  de lei  em análise  institui  regras para  as práticas de  sepultamento  de

corpos  para  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  que  administrem

cemitério e prestem serviços de sepultamento humano no Estado, sem prejuízo do



976
____________________________________________________________________________

disposto  nas diretrizes  estabelecidas pelo  Conselho Nacional  do Meio Ambiente  -

Conama.

Trata-se, pois, de normas relativas a procedimentos básicos para o sepultamento,

assunto  que  pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  pelo  Estado,  uma vez  que  o

assunto  não  se  enquadra  totalmente  no  domínio  do  interesse  local.  É  preciso

esclarecer que o serviço funerário, embora não esteja previsto no texto constitucional,

enquadra-se  no  campo  do  interesse  local,  uma  vez  que  a  matéria  se  refere

diretamente à vida da comunidade local, o que realça a competência das comunas.

Todavia,  o  sepultamento  de  cadáver  é  tema  diverso  da  administração  do  serviço

funerário. Embora o Município disponha da prerrogativa privativa de administração de

cemitérios, essa faculdade não impede o Estado federado de editar regras gerais a

serem observadas pelas comunas no tocante ao sepultamento, Ao lado disso, deve-

se ressaltar que o sepultamento tem reflexos diretos sobre o meio ambiente, cabendo

ao Estado,  no exercício da legislação concorrente,  criar  normas para proteção ao

meio ambiente e controle da poluição, nos termos do art. 24, VI, da Constituição da

República. Registre-se, ademais, os reflexos da matéria sobre a saúde pública, que,

nos  termos  do  art.  23,  II,  constitui  matéria  de  competência  comum  de  todas  as

entidades da Federação brasileira, não sendo exclusiva nem privativa do ente local.

Por essas razões,  a nosso ver,  a  competência municipal  para organizar o serviço

funerário  local  não  exclui  a  competência  estadual  para  estabelecer  regras  sobre

sepultamento  voltadas  para  a  saúde  pública  e  o  meio  ambiente.  Nos  termos  do

magistério  do  jurista Hely Lopes Meirelles,  “o  serviço funerário  é da  competência

municipal, por dizer respeito a atividades de precípuo interesse local, quais sejam, a

confecção  de  caixões,  a  organização  de  velório,  o  transporte  de  cadáveres  e  a

administração  de  cemitérios.  As  três  primeiras  podem  ser  delegadas  pela

Municipalidade, com ou sem exclusividade, a particulares que se proponham executá-

las mediante concessão ou permissão, como pode o Município realizá-las por suas

repartições,  autarquias  ou  entidades  paraestatais.  (...)  Convém  advertir  que  a

competência  municipal  não  adentra  a  parte  de  saúde  pública  e  de  normas  para

autópsia, exumação de cadáveres, prazo para sepultamento e outros aspectos de

atribuição estadual e até mesmo federal. Cabe ao Município a parte administrativa
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dos  cemitérios  e  os  serviços funerários  propriamente ditos,  para  a  prestação dos

quais  a  Prefeitura  pode  cobrar  a  respectiva  remuneração”  (“Direito  Municipal

Brasileiro”, São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 456).

Fixada  a  competência  estadual  para  o  disciplinamento  da  matéria,  resta-nos

analisar o conteúdo do projeto. Do ponto de vista material, ressaltamos que a matéria

já se encontra disciplinada pela a Resolução Conama nº 335, de 2003, que dispõe

sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios. Com efeito, as exigências do projeto

em apreço quanto aos procedimentos relacionados à decomposição de corpos (art.

2º, I) reproduzem regra semelhante contida na referida resolução, a qual prevê que

deverão  ser  adotadas  “ técnicas  e  práticas  que  permitam  a  troca  gasosa,

proporcionando, assim, as condições adequadas à recomposição dos corpos, exceto

nos  casos  específicos  previstos  na  legislação”  (art.  5º,  III).  A  exigência  de

procedimentos e uso de materiais que impeçam a passagem de gases para os locais

de circulação de pessoas está prevista no art.  6º,  I,  “a”,  da citada Resolução;  da

mesma forma, a exigência de urnas ou mantas no envolvimento dos corpos a serem

sepultados  repete  norma  inscrita  no  art.  8º  da  resolução  Conama já  citada,  nos

termos seguintes:

“Art.  8º  -  Os  corpos  sepultados  poderão  estar  envoltos  por  mantas  ou  urnas

constituídas  de  materiais  biodegradáveis,  não  sendo recomendado o  emprego de

plásticos,  tintas,  vernizes,  metais  pesados  ou  qualquer  material  nocivo  ao  meio

ambiente.

Parágrafo único - Fica vedado o emprego de material impermeável que impeça a

troca  gasosa  do  corpo  sepultado  com  o  meio  que  o  envolve,  exceto  nos  casos

específicos previstos na legislação”.

Portanto, a proposição em análise não colide com a normatização em vigor, razão

pela qual não há óbices a sua aprovação. Ressaltamos, porém, que as comissões de

mérito poderão, oportunamente, realizar estudo mais pormenorizado da razoabilidade

da medida, inclusive no que tange à análise de seus aspectos financeiros.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.229/2011.
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Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.390/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

108/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar

operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social – BNDES – e dá outras providências”.

Em  análise  preliminar  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –,

até  o  limite  de  R$250.000.000,00  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações

estabelecidas no I Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – PDI-I.

A operação em questão tem por escopo financiar atividades e projetos do Estado,

em especial  as  ações definidas  na  Lei  nº  19.417,  de 2011,  que atualiza  o  Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  –:  educação  e  juventude,

infraestrutura aeroportuária e mobilidade urbana e segurança.

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, para a contratação de

operação de crédito pelo Estado faz-se necessária a autorização legislativa, por força

do disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e

nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da Constituição mineira.

Além disso, a realização da operação de crédito que se pretende autorizar deverá

obedecer às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII da Lei de

Responsabilidade Fiscal, e ao disposto na Resolução nº 40, de 20/12/2001, alterada

pela Resolução nº 5, de 3/4/2002, e na Resolução nº 43, de 21/12/2001, alterada pela
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Resolução nº 3, de 2/4/2002, todas do Senado Federal.

Entre  as  exigências  estabelecidas  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  para  a

realização  de  operação  de  crédito,  destacamos  a  verificação,  pelo  Ministério  da

Fazenda, do cumprimento dos limites e condições 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 o atendimento ao disposto no inciso III do art.

167 da Constituição Federal,  que veda a realização de operações de crédito que

excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante

créditos  suplementares  ou  especiais  com  finalidade  precisa,  aprovados  pelo

Legislativo por maioria absoluta.

Quanto  ao  limite  global  para  o  montante  da  dívida  consolidada  do  Estado,  a

Resolução  nº  40,  de  2001,  determina  que,  ao  final  do  décimo  quinto  exercício

financeiro  contado  a  partir  do  encerramento  do  ano  de  sua  publicação,  a  dívida

consolidada líquida não poderá ser superior a duas vezes a receita corrente líquida.

Dispõe, ainda,  que,  durante o período de transição de 2002 a 2017, o excedente

apurado  em  2001 deverá  ser  reduzido,  no  mínimo,  à  proporção de 1/15  a  cada

exercício financeiro.

No que  concerne  ao  indicador  do  nível  de  endividamento  do  Estado  de  Minas

Gerais, ou seja, a Dívida Consolidada Líquida como proporção da Receita Corrente

Líquida, observa-se que, de acordo com relatório da Auditoria Geral do Estado, no

encerramento  do  exercício  de  2010,  a  dívida  consolidada  líquida  correspondia  a

1,8234 vezes a RCL, atendendo, pois, ao limite definido pela Resolução nº 40. Não

há óbices, portanto, para a efetivação da operação de crédito em análise sob a ótica

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e sob o ponto de vista orçamentário.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1° turn o,  do  Projeto  de  Lei  n°

2.390/2011, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Duarte Bechir, relator – Antônio Júlio – Romel Anízio – Doutor
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Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.395/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Estado a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.395/2011 tem como finalidade autorizar o Estado a doar ao

Município de Pouso Alegre imóvel com área de 3.436,15m², a ser desmembrada de

uma área total de 21.776m², situada nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para a construção de uma unidade de educação infantil.

Ademais, 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.

A alienação de bem público somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder

Legislativo, em atendimento à 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. Essa norma,

no § 2º de seu art. 105, estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de incluir no texto da proposição o memorial descritivo que

identifica corretamente a área a ser doada.
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Ressalte-se que 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.

Entretanto, é preciso observar que a autorização de que trata o projeto de lei em

análise deve ser dada diretamente ao Poder Executivo, exercido pelo Governador do

Estado, a quem compete, segundo o inciso XIV do art. 90 da Constituição mineira,

dispor  sobre  a  organização  e  as  atividades  do  Estado.  Em  decorrência  dessa

constatação, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 2, com o objetivo de

substituir, no “caput” do art. 1º e na ementa da proposição, a palavra “Estado” pela

expressão “Poder Executivo”.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.395/2011 no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e a

Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, no “caput” do art. 1º e na ementa, a palavra “Estado” pela expressão

“Poder Executivo”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia,  Presidente  -  João Vítor  Xavier,  relator-  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Gustavo Perrella - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.415/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  “dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de as empresas de 'telemarketing', 'contact center', 'call center' e as

centrais  de  atendimento  que  atuam  no  Estado  de  Minas  Gerais  propiciarem

atendimento psicológico aos operadores de 'telemarketing'”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/9/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

O projeto em tela objetiva criar melhores condições para preservação da saúde dos

trabalhadores  que  prestam  serviços  nas  empresas  de  “telemarketing”,  “contact

center”, “call center” e nas centrais de atendimento que operam no Estado.

Ao justificar a proposta, o autor faz alusão à rotina dos trabalhadores desse ramo

de atividade, que se veem obrigados a falar sempre a mesma coisa, apresentar as

mesmas soluções, serviços ou produtos, ouvindo uma série de reclamações, o que

tem como resultado imediato o “stress” laboral.

A proposta traz, na sua essência, normas relativas ao direito do trabalho, o que se

encontra no espectro de competência privativa da União, em face do disposto nos

arts. 21, XXIV, e 22 da Constituição da República.

Com efeito,  não cabe ao Estado membro a prerrogativa de estabelecer políticas

próprias para uma categoria profissional, inclusive no que diz respeito à saúde do

trabalhador,  conforme  ocorre  no  caso  em  comento,  seja  por  meio  de  atos

administrativos ou por meio de lei.

O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  posicionado  nesse  sentido  em  reiteradas

oportunidades, notadamente quando aprecia ações de inconstitucionalidade de leis,

sobre a matéria, produzidas pelos Estados federados.

Vejamos,  sob  esse  aspecto,  a  decisão  proferida  por  esse  Tribunal,  quando  do

julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  1.893-9,  que  tem  como

requerente  a  Confederação  Nacional  da  Indústria  –  CNI  -,  e  como  requeridos  o

Governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro:

“Constitucional  – segurança e higiene do trabalho – competência legislativa.  Lei

2.702, de 25/3/97, do Estado do Rio de Janeiro. C.F., art. 21, XXIV, art. 22, I, art. 24,

VI.

I – Lei 2.702, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, porque

ofensiva ao disposto nos arts. 32, XXIV, e 22, I, da Constituição Federal.

II – ADI julgada procedente”.

Da manifestação do Ilustre Procurador da República, citada no voto do relator da

matéria, colhe-se o seguinte:

“Observa-se que o legislador estadual  utilizou-se de maneira equivocada de sua
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competência  supletiva  para  inserir  à  ideia  de  'saúde',  abordada no  inciso  XII,  do

mencionado art. 24, a saúde no ambiente do trabalho, matéria esta eminentemente

trabalhista, prevista no art. 22, § 1º, como de competência privativa da União”.

São essas as razões que nos levam a opinar contrariamente ao trâmite do projeto,

em que pese ao alcance das medidas propostas.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.415/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado e encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem nº 111/2011, “altera a Lei nº 18.692, de 30 de

dezembro  de  2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para

transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que

especifica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/9/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer 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

A proposição em análise visa a alterar os arts. 1º e 3º da Lei nº 18.692, de 2009,

que  uniformiza  os  critérios  para  gestão  e  execução  dos  programas  sociais

promovidos pelo Poder Executivo estadual que impliquem transferência gratuita de

bens, valores ou benefícios para órgãos e entidades de qualquer nível de governo,

instituições privadas ou pessoas físicas. Objetiva, em síntese, substituir a referência
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ao Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período de 2008 a 2011

constante  desses  dispositivos  por  uma referência genérica  ao  PPAG,  de  modo a

estender indefinidamente o âmbito de validade temporal do diploma normativo.

A Constituição da República, ao prever, em seu art. 2º, o princípio da independência

e harmonia dos Poderes, assegura-lhes autonomia no desempenho das respectivas

funções. No que se refere ao Poder Executivo, sua atuação volta-se à administração

pública, o que abrange a execução de programas sociais. A iniciativa do Governador

do Estado é, portanto, coerente com o sistema constitucional, não se verificando vício

formal no que toca à deflagração do presente processo legislativo, que se ampara no

art. 65 da Constituição Estadual.

Além disso, a disciplina de critérios para gestão e execução de programas sociais

realizados  pelo  Poder  Executivo  estadual  enquadra-se no  âmbito  da  competência

legislativa do Estado, por força de sua prerrogativa de autoadministração, prescrita no

art.  25  da  Constituição  da  República.  Assim,  a  proposição  em  exame mostra-se

materialmente consonante com as disposições constitucionais também porque trata

dos critérios para gestão e execução de políticas públicas que visam, justamente, a

cumprir os objetivos insculpidos no art. 3º e os direitos sociais previstos no art. 6º da

Magna Carta.

Observamos, ainda, que a referência ao PPAG e suas revisões anuais, mesmo que

genérica, atende ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição da República, bem

como ao que estabelece o art. 164 da Constituição mineira, uma vez que, segundo

essas  disposições,  cumpre  à  lei  que  instituir  o  plano  plurianual  estabelecer  as

diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas relativas aos

programas governamentais de duração continuada.

Finalmente,  no  que  se  refere  à  técnica  legislativa,  a  motivação  do  autor  da

proposição indica claramente que não se pretende revogar os §§ 1º e 2º do art. 1º da

Lei nº 18.692, de 2009, pelo que apresentamos a Emenda nº 1 ao projeto sob exame

para precisar o efeito do seu art. 1º.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 2.444/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput” do art. 1º do projeto, a expressão “o art. 1º da Lei” pela

expressão “o 'caput' do art. 1º da Lei”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.448/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 projeto em exame pretende promover alterações nos arts. 13, 22 e 55 da Lei nº

6.763, de 1975, com o intuito de estabelecer a sistemática da substituição tributária

para  o  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e de Comunicação – ICMS – em todas as operações com energia

elétrica, tanto nas realizadas no Ambiente de Contratação Regulada – ACR – quanto

no Ambiente de Contratação Livre – ACL.

Cumpre  esclarecer  que  o  regime  de  substituição  tributária  é  uma  técnica  de

tributação por meio da qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade

pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado por terceiro. Uma vez

que  concentra  a  tributação  de  toda  uma  cadeia  de  comercialização  num  único

momento, uma das grandes vantagens da substituição tributária  é a facilitação do

controle e fiscalização, razão pela qual é amplamente utilizada pela fazenda pública

do Estado. Já o ACR e ACL correspondem aos dois ambientes de mercado em que a
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comercialização de energia elétrica é realizada,  segundo o novo modelo do setor

elétrico.  A  contratação  no  ACR  é  formalizada  por  meio  de  contratos  bilaterais

regulados,  celebrados  entre  Agentes  Vendedores  (comercializadores,  geradores,

produtores  independentes  ou  autoprodutores)  e  Compradores  (distribuidores)  que

participam dos leilões de compra e venda de energia elétrica. Já no ACL há a livre

negociação entre os Agentes Geradores, Comercializadores, Consumidores Livres,

Importadores e Exportadores de energia, sendo que os acordos de compra e venda

de energia são pactuados por meio de contratos bilaterais. Os Agentes de Geração,

sejam concessionários de serviço público de geração, Produtores Independentes de

energia ou Autoprodutores, assim como os Comercializadores, podem vender energia

elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração. Todos os

contratos, sejam do ACR ou do ACL, são registrados na Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica – CCEE.

Passemos  à  análise  das  propostas.  Na modificação proposta  para  o  art.  13,  é

alterado o §22, o qual estabelece a base de cálculo do ICMS devido por substituição

tributária,  nas  operações  com energia  elétrica.  São  estabelecidos como possíveis

substitutos  tributários,  ou  seja,  responsáveis  pelo  pagamento  do  imposto,  o

distribuidor, o gerador, o produtor ou o destinatário de energia elétrica. A mudança

principal  em relação ao texto em vigor  corresponde à inclusão do destinatário  de

energia elétrica e à exclusão do agente de comercialização no rol dos responsáveis

pelo pagamento do ICMS nas operações com energia elétrica. A base de cálculo não

é alterada na proposta,  correspondendo  ao valor  da  operação da qual  decorra a

entrega do produto ao consumidor, nele computados todos os encargos relacionados

ao fornecimento de energia elétrica cobrados do recebedor, mesmo que devidos a

terceiros.  A nova  redação  dispõe  ainda  que  o  valor  da  operação  será  apurado

conforme regulamento. Outra alteração no mesmo artigo se refere à inclusão do §31,

que estabelece base de cálculo alternativa à definida no §22, na hipótese em que a

apuração da base de cálculo do imposto devido pelo distribuidor,  na condição de

sujeito passivo por substituição, depender de informação prestada pelo destinatário

da  energia  elétrica.  Desse  modo,  caso  a  informação  não  seja  fornecida  ou  não

mereça fé, a base de cálculo será o preço praticado pelo distribuidor em operação
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com energia elétrica, por ele promovida sob o regime de concessão ou permissão,

com  destino  ao  consumo de  destinatário  (consumidor  cativo)  situado no território

mineiro, em condições técnicas equivalentes.

As  alterações  propostas  no  art.  22,  o  qual  atribui  as  responsabilidades  para  o

recolhimento do imposto nas hipóteses de substituição tributária, têm o objetivo de

adequá-lo à nova sistemática de tributação da energia elétrica, acima referida.

Quanto ao art.  55,  que dispõe sobre multas por  descumprimento de obrigações

tributárias, o projeto pretende acrescentar previsão de multa de 100% do valor das

operações de aquisição de energia elétrica, a ser aplicada no caso de transmissão de

informação em meio digital  contendo dados falsos quanto à aquisição de energia

elétrica em ambiente de contratação livre.

Cumpre  salientar  que  a  cláusula  de  vigência  estabelece  1º/1/2012  como termo

inicial para produção dos efeitos da futura lei, garantindo assim prazo razoável para

as adequações normativas e procedimentais necessárias.

Segundo a mensagem do Governador do Estado, as alterações se justificam pela

necessidade de simplificar o regime de tributação da energia elétrica e aprimorar os

mecanismos de controle fiscal,  com o fim de coibir  a sonegação do ICMS e, por

consequência, compatibilizar a arrecadação tributária com o real potencial econômico

do  setor  no  Estado.  Atualmente,  de  acordo  com  a  exposição  de  motivos  que

acompanha  o  projeto,  a  sistemática  de  tributação  da  energia  elétrica  é  bastante

complexa,  uma  vez  que,  no  ACR,  as  operações  realizadas  estão  sujeitas  ao

diferimento do imposto, enquanto que, no ACL, há operações sujeitas à substituição

tributária e outras, ao diferimento, existindo ainda operações sujeitas à sistemática

normal  de  apuração  do  ICMS.  Outro  argumento  apresentado  se  refere  à  grande

dificuldade  de  controle  e  fiscalização  no  ACL,  especialmente  em  relação  às

operações  de  venda  praticadas  por  comercializadores  ou  geradores  de  energia

estabelecidos  em outros  Estados,  que correspondem  à maior  parte  dos  negócios

realizados.  Há  também  dificuldade,  segundo  a  exposição,  na  obtenção  das

informações necessárias ao cálculo e fiscalização do imposto, pelo fato de que, tendo

em vista que os consumidores livres nem sempre são contribuintes do ICMS, não

estão obrigados a fornecer essas informações ao Fisco, e que os dados fornecidos
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pela CCEE não são suficientes para subsidiar a apuração adequada do imposto, já

que não existem relatórios específicos para cada ponto de consumo. Isso acarreta, no

caso de uma empresa consumidora  com vários  estabelecimentos,  o  recolhimento

integral do imposto para o Estado onde se situa o estabelecimento matriz e não para

o Estado em que a energia é efetivamente consumida, ao qual caberia o ICMS. Além

disso,  verifica-se,  no  modelo atual  de tributação,  uma dificuldade de cobrança do

imposto  dos  agentes  comercializadores  de  energia,  uma  vez  que  operam  em

pequenos  escritórios  comerciais,  não  possuindo  quaisquer  ativos  para  suportar

eventual execução, o que também pode ser solucionado pela instituição do regime de

substituição tributária. Conforme destaca a mensagem, a Lei Complementar Federal

nº  87,  de  1996,  prevê  expressamente  a  possibilidade  de  atribuição  da

responsabilidade  por  substituição  tributária  às  geradoras  ou  distribuidoras  pelo

pagamento do imposto devido desde a produção ou importação da energia até a

última operação, assegurando o recolhimento ao Estado onde esta operação ocorrer,

nos termos do disposto no inciso II do § 1º de seu art. 6º.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  impeditivo  de  ordem

constitucional ou legal que torne inviável a tramitação do projeto.

As medidas propostas são claramente favoráveis ao Fisco, uma vez que facilitam o

controle e a fiscalização das operações com energia elétrica, possibilitando a redução

da sonegação e o aumento da arrecadação do ICMS, principal fonte de recursos para

a consecução das políticas públicas. Por outro lado, o projeto beneficia também o

contribuinte, não apenas porque simplifica a sistemática de tributação, mas também

porque  assegura  tratamento  tributário  isonômico  em  todo  o  setor  e,

consequentemente,  a melhoria da competitividade.  Por  essas razões,  apoiamos o

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.448/2011, no

1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - João

Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe autoriza a empresa

Minas Gerais Participações S.A – MGI – a constituir subsidiária.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao seu mérito,

nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição de que se cogita autoriza a empresa Minas Gerais Participações S.A –

MGI – a constituir subsidiária, integral ou não, de propósito específico ou não, com o

objetivo de realizar operações estruturadas de mercado relacionadas a seus ativos, o

que abrange os direitos creditórios de que seja cessionária, nos termos do art. 1º da

Lei nº 19.266, de 2010. Este diploma normativo autorizou o Executivo a ceder, a título

oneroso, à MGI S.A ou a fundo de investimento em direitos creditórios constituído de

acordo  com as  regras da  Comissão de Valores  Mobiliários  os  seguintes  títulos  e

direitos de crédito: I – direitos creditórios originários de créditos tributários, objeto de

parcelamentos administrativos, referentes ao ICMS; II – direitos creditórios originários

de créditos devidos ao Estado relativos à compensação financeira pela utilização de

recursos hídricos e minerais em território mineiro, observados os limites fixados pela

Resolução nº 43, de 2011, do Senado Federal;  III – carteiras de ativos e créditos

adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Minascaixa e da alienação das

ações representativas do controle acionário do Credireal e do Bemge.

Ademais,  o  projeto  faculta  a  cessão  de  empregados  da  MGI  para  as  suas

subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em acordos coletivos de

trabalho,  ficando  assegurado  o  acompanhamento  do  processo  pelo  sindicato  da

categoria.

A MGI  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  organizada  sob  a  forma  de

sociedade anônima, controlada diretamente pelo Estado de Minas Gerais, que é o
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acionista majoritário, e vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do

art.  12, X, “c”,  da Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura  da administração pública do Poder  Executivo do Estado.  Na

qualidade  de  empresa  estatal,  desfruta  autonomia  administrativa  e  financeira  e

integra a administração indireta do Poder Executivo, nos termos do art. 14, § 1º, da

Carta mineira. Os acionistas da MGI são o Estado, a Companhia Energética de Minas

Gerais S.A. e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A..

O art.  2º do Estatuto Social da empresa em comento elenca seus objetivos: I –

participação na formação acionária de empresas situadas no território mineiro, em

fase de instalação, modernização ou expansão, que apresentem índices técnicos e

econômico-financeiros  satisfatórios,  bem  como  participação  de  projetos  de

desenvolvimento regional de interesse público que, realizados conjuntamente com a

administração  pública  estadual,  tenham  por  finalidade  o  desenvolvimento  das

atividades econômicas nos setores agrícola, industrial,  comercial  e de serviços no

Estado de Minas Gerais; II – realizar associações de empresas, ainda que delas não

participe acionariamente, no escopo de ampliar o parque industrial e agroindustrial

mineiro; III  – prestação de apoio técnico e de gestão administrativa na política de

privatização do Estado, nos termos da legislação vigente; IV – assessoramento dos

dirigentes  da  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  e  colaboração  com  o  Sistema

Estadual  de Finanças nos assuntos relacionados  com a participação acionária do

Estado. Na condição de empresa vinculada à mencionada Secretaria, a MGI faz parte

desse Sistema, cuja finalidade é “gerir as finanças públicas e integrá-las na estratégia

global  da  política  de  desenvolvimento  econômico  e  social  do  Estado  de  Minas

Gerais”, na forma do art. 1º da Lei nº 12.984, de 1998.

A empresa  subsidiária  que  se  pretende  autorizar  a  criação  terá  por  finalidade

realizar  operações  estruturadas  de  mercado  relacionadas  aos  ativos  da  MGI,

atividade intimamente correlata com a atribuição descrita no inciso I  do art.  2º do

Estatuto  Social  da  MGI.  Esse  fato  comprova  a  pertinência  temática  entre  a

competência institucional da empresa primária ou de primeiro grau, que é a MGI, e a

sociedade ou empresa de segundo  grau,  que é  a  subsidiária.  A existência  desta

supõe,  necessária  e  logicamente,  a  existência  de  outra  empresa  estatal  que  a
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antecede, seja ela sociedade de economia mista ou empresa pública, prestadora de

serviço público ou exploradora de atividade econômica, a qual ficará encarregada de

desenvolver um segmento específico da empresa primária. Essa sintonia íntima de

objetivos entre a empresa primária e a subsidiária é fundamental para a configuração

de uma entidade dessa natureza, pois a subsidiária (empresa controlada) deve operar

no  mesmo ramo de atividade  da empresa primária  (sociedade controladora),  sob

pena de subverter o instituto da subsidiária.

É oportuno assinalar que no Brasil existem dois tipos básicos de empresas estatais:

as  prestadoras  de  serviços  públicos  e  as  exploradoras  de  atividade  empresarial.

Aquelas submetem-se predominantemente às normas do Direito Público, aplicando-

se subsidiariamente os preceitos de Direito  Privado. Diferentemente,  as  empresas

prestadoras de atividade econômica regem-se preponderantemente pelas regras de

Direito Privado, sujeitando-se, todavia, aos princípios norteadores da administração

pública.  Isso  demonstra  que  o  regime  jurídico  das  empresas  estatais  é  híbrido,

inexistindo um regime puro, seja de índole publicística, seja de natureza privatística.

A nosso ver, a MGI é uma empresa estatal exercente de atividade econômica que

visa ao lucro, razão pela qual sua atuação é regida principalmente pelas regras de

Direito  Privado,  embora  faça  parte  da  administração indireta  do  Poder  Executivo.

Consequentemente, a subsidiária também desenvolverá atividade empresarial, com

mais  flexibilidade para  atuar  no  mercado de forma dinâmica e  compatível  com a

natureza das entidades que almejam lucro.

A proposição faculta ao Executivo, no ato de criação da entidade, optar por uma

subsidiária integral ou não, de propósito específico ou não. Nesse caso, a lei defere

ao agente do poder  público uma margem de liberdade para  decidir,  em face das

circunstâncias e do caso concreto, sobre a forma da sociedade subsidiária, tendo em

vista  os  interesses  e  objetivos  da  administração  pública.  Essa  discricionariedade

administrativa resultante da lei, calcada tradicionalmente no binômio conveniência e

oportunidade, afigura-se-nos positiva, pois permite à administração tomar a decisão

mais  adequada  quando  da  efetiva  instituição  da  empresa,  que  ocorrerá  com  a

inscrição de seu estatuto na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Jucemg.

Enquanto  não  ocorrer  tal  registro,  não  existe  subsidiária,  mas  uma  simples
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autorização legislativa  dada à MGI para  constituir  a  mencionada sociedade.  Se o

legislador  determinasse,  aprioristicamente,  que  a  subsidiária  a  ser  criada  fosse

integral e de propósito específico, estar-se-ia diante de ato vinculado, de modo que a

MGI  não  poderia,  em  hipótese  alguma,  optar  por  uma  subsidiária  parcial  ou  de

propósito múltiplo, ainda que esta fosse a opção mais vantajosa para o Executivo.

Isso porque a atividade administrativa é infralegal, ou seja, submissa ao império da lei

e do Direito, não podendo o administrador ignorar o mandamento legal e substituir a

vontade do legislador  por  sua vontade pessoal.  A propósito,  quem exerce função

administrativa,  a  qual  é  preordenada  à  satisfação  do  interesse  público,  deve

satisfazer  a  finalidade  da  lei,  e  não  a  vontade  pessoal  do  agente.  O  aparelho

burocrático  do  Estado,  que  é  composto  por  um  conjunto  de  órgãos  e  entidades

administrativas dependentes do governo, existe para dar concreção à lei, ato político

por  excelência.  Assim,  o  legislador  estabelece  os  comandos  básicos  a  serem

ulteriormente  concretizados  pela  administração  pública.  Esta  não define  os  fins  e

objetivos a serem perseguidos, mas vale-se de seu instrumental e de seus agentes

para o alcance dessas metas, não podendo se desviar do objetivo legal.

A criação de uma subsidiária  com a finalidade específica  de realizar  operações

estruturadas de mercado atinentes aos ativos da MGI poderá conferir mais celeridade

e flexibilidade à empresa, tornando-a mais dinâmica e eficiente, fato que facilita o

alcance  de  seus  objetivos  institucionais.  É  exatamente  nesse  contexto  que  a

subsidiária  em  questão,  caso  seja  bem  gerida  por  seus  administradores,  poderá

trazer benefícios consideráveis para o Estado com o consequente aumento de seu

patrimônio, pois, no caso em tela, está-se diante de empresa que atuará na seara

econômica, e não como prestadora de serviços públicos.

Quanto  ao  quadro  de  pessoal  da  subsidiária,  trata-se  de  empregados  públicos

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Portanto, o

vínculo jurídico entre tais  empregados e a subsidiária  a ser  criada é de natureza

contratual, pois se trata de pessoa de direito privado. Entretanto, até que a empresa

tenha seu quadro próprio de empregados, o projeto prevê a cessão de servidores da

MGI, disposição necessária para evitar  possíveis questionamentos judiciais. Nesse

ponto,  cabe uma pequena observação.  O art.  2º  do  projeto  permite  a  cessão de
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empregados da MGI para as suas subsidiárias, no plural, dando a impressão de que

já existem outras empresas dessa natureza, o que atesta certo descompasso com o

art.  1º,  o  qual  cogita de autorização para a instituição de subsidiária,  no singular.

Parece-nos que a verdadeira intenção do governo é criar várias subsidiárias, não da

MGI,  mas  da  subsidiária  que  ora  se  pretende  constituir,  de  maneira  que  essa

autorização para a cessão de servidores valeria também para as demais empresas. A

prevalecer  esse ponto de vista,  o art.  1º  também deveria conter uma autorização

legislativa  genérica  para  a  criação  de  subsidiárias,  mantendo  coerência  com  os

demais dispositivos.

Além  disso,  julgamos  oportuno  inserir,  no  texto  da  proposição,  dispositivo  que

autorize  previamente  a  subsidiária  a  participar  do  capital  de  outras  empresas

privadas, nos moldes do inciso XX do art. 37 da Constituição da República e no art.

14,  §  4º,  III,  da  Carta  mineira.  Para  proceder  a  essa  alteração,  apresentamos  a

Emenda nº 1, na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.450/2011 com

a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação, e acrescente-se ao artigo o seguinte parágrafo

único:

“Art. 1º – Fica a empresa Minas Gerais Participações S.A. – MGI – autorizada a

constituir  subsidiárias,  integrais  ou  não,  de  propósitos  específicos  ou  não,  com a

finalidade  de realizar  operações  estruturadas  de mercado relacionadas  com seus

ativos, incluindo-se os direitos creditórios de que seja cessionária nos termos do art.

1º da Lei nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

Federal.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente e  relator  -  Bonifácio  Mourão -  Fred Costa  -  Neider

Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – a constituir subsidiária, nos termos

que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito.

Fundamentação

A proposição em análise  autoriza  o  BDMG a constituir  uma subsidiária  com os

objetivos especificados no art. 1º do projeto. Entre tais objetivos destacam-se o apoio

a empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão

e  que  apresentem  perspectivas  adequadas  de  retorno  para  o  investimento,  em

condições  e  prazos  compatíveis  com  o  risco  e  a  natureza  das  atividades;  a

contribuição  para  o  fortalecimento  do  mercado  de  capitais,  por  intermédio  de

estruturação  de  operações  de  capitais  e  oferta  de  valores  mobiliários  visando  à

democratização da propriedade do capital das empresas; e a assessoria técnica para

estruturação financeira de projetos de infraestrutura pública ou privada para o Estado.

Conforme destaca o Governador na mensagem que encaminhou o projeto de lei em

exame, pretende-se estruturar novos instrumentos que permitam “uma atuação ágil,

eficaz  e  indutora  nos  processos  de  desenvolvimento,  fomento  e  estímulo  da

economia.  Nos  moldes  do  que  já  experimentam  instituições  no  âmbito  federal,  a

exemplo do BNDES”.

O BDMG é uma instituição existente desde o ano de 1962. No ano de 1989, foi

transformado em autarquia estadual e, com a edição da Lei nº 10.092, de 29/12/88,

foi transformado em empresa pública, atendendo ao disposto no art. 13 do Ato das
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Disposições  Transitórias  da  Constituição  do  Estado,  passando,  dessa  forma,  a

integrar o Sistema Financeiro Estadual. Assim, o projeto destaca que a subsidiária a

ser  constituída  deverá  observar  as  disposições  e  normas  do  Sistema  Financeiro

Nacional  aplicáveis.  No caso do BDMG, que é um banco de fomento, há que se

observar  especialmente  a  Resolução nº  394,  de  3/11/73,  do  Conselho  Monetário

Nacional,  que  dispõe  sobre  a  constituição,  objetivos,  organização  e  operações

relativas a tais bancos.

O  projeto  explicita  que  a  subsidiária  poderá  ser  integral  ou  não.  Assim,

esclarecemos que poderá a subsidiária ser uma sociedade com um único acionista,

que, no caso em questão, será o BDMG, ou ser composta de mais acionistas, nos

termos dos arts. 251 e 253 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76, denominada Lei das

Sociedades Anônimas.

Como ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça ao analisar a matéria,  “o

BDMG possui natureza jurídica de empresa pública, podendo, nos termos do art. 37,

inciso XX, da Constituição da República, instituir, por meio de autorização legislativa,

subsidiárias”.

Conforme bem define o ilustre administrativista José dos Santos Carvalho Filho em

sua obra “Manual de Direito Administrativo”, “empresas subsidiárias são aquelas cujo

controle e gestão das atividades são atribuídos à empresa pública ou à sociedade de

economia mista diretamente criadas pelo Estado. Em outras palavras, o Estado cria e

controla  diretamente  determinada  sociedade  de  economia  mista  (que  podemos

chamar de primária) e esta, por sua vez, passa a gerir uma nova sociedade mista,

tendo também o domínio do capital votante. É esta segunda empresa que constitui a

sociedade subsidiária” ( Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006).

O art.  2º  do  projeto  permite  a  cessão de empregados  do  BDMG para  as  suas

subsidiárias. O termo foi utilizado no plural, dando a impressão de que já existem

outras empresas dessa natureza ou que serão elas criadas em face da autorização

concedida pelo projeto de  lei  em análise.  Nota-se,  assim,  um certo descompasso

entre os arts. 1º e 2º do projeto. Parece-nos que a verdadeira intenção do governo é

criar  várias  subsidiárias,  não do BDMG,  mas da subsidiária  que ora  se  pretende

constituir,  de  maneira  que  essa  autorização  para  a  cessão  de  servidores  valeria



996
____________________________________________________________________________

também para as demais empresas. A prevalecer esse ponto de vista, o art. 1º também

deveria conter uma autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias,

mantendo coerência com os demais dispositivos.

Para esclarecer tal  incongruência,  entramos em contato com técnicos do Poder

Executivo, que nos esclareceram que a real intenção é que a autorização de criação

seja genérica. Foi assim formulada uma solicitação ao relator de que seja dada nova

redação ao art.  1º  do  projeto,  tendo em  vista  uma decisão do Supremo Tribunal

Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.649 DF, relator Ministro Maurício

Corrêa) que permite que a autorização para a criação de subsidiárias por entidade da

administração  indireta  possa  ser  genérica,  não  necessitando  de  autorização

específica para cada caso. Apresentamos, assim, a Emenda nº 1, que deixa claro que

o BDMG poderá criar mais de uma subsidiária, desde que observados os objetivos

previstos no art. 1º do projeto e as normas do Sistema Financeiro Nacional. Ademais,

a  conveniência  aponta  para  a  necessidade  de  uma  previsão  legal  de  que  tais

empresas tenham participação em qualquer empresa privada, conforme requer o já

mencionado inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.

Destacamos, por fim, que as medidas contidas no projeto são meritórias, na medida

em que buscam atender ao princípio da eficiência da administração pública. Já no

que concerne ao controle de tais entidades, é importante destacar que o art. 14, § 1º,

da  Constituição  do  Estado  prevê,  de  forma  expressa,  que  entidades  de  direito

privado, sob controle direto ou indireto do Estado, como é o caso das subsidiárias,

pertencem à sua administração indireta. Isso quer dizer que tais entidades devem

obedecer aos princípios que regem a administração pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.451/2011 com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação e acrescente-se ao artigo o seguinte

parágrafo único:

“Art. 1º – Fica o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – autorizado

a  constituir  subsidiárias,  integrais  ou  não,  de  propósitos  específicos  ou  não,
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observadas as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com

a finalidade de:

(...)

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

Federal, observadas as normas do Sistema Financeiro Nacional.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Neider  Moreira  -  Fred

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem  nº  120/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  altera  a  Lei  nº  6.763,  de

26/12/75,  que  consolida  a  Legislação Tributária  do  Estado de Minas  Gerais  e  dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende, nos termos da mensagem do Governador, reduzir a

alíquota de ICMS de 22% para 19% nas operações internas com álcool  para fins

carburantes  e  aprimorar  as  regras  relativas  à  apropriação  de  crédito  de  ICMS

decorrente da aquisição de bens para o ativo imobilizado, tornando mais efetivo o

princípio da não cumulatividade.

O aprimoramento das regras relativas à apropriação de crédito de ICMS consiste

nas seguintes medidas:

I  –  permitir  que,  caso  o  bem  seja  transferido  em  operação  interna,  para  outro



998
____________________________________________________________________________

estabelecimento do mesmo titular, antes do 48º mês em que tenha ocorrido a sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito possam ser

apropriadas  no  estabelecimento  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal  contenha  a

informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos valores;

II  –  permitir  ao  Poder  Executivo  autorizar  o  contribuinte  que  possua  atividade

sazonal a suspender a apropriação da fração mensal de 1/48 nos períodos em que

não  ocorrerem  saídas  de  mercadorias,  caso  em  que  ficará  suspensa  também  a

contagem do prazo de 48 meses para o aproveitamento do crédito correspondente ao

bem do ativo imobilizado;

III – permitir ao Poder Executivo autorizar o contribuinte que adquirir  bem para o

ativo  imobilizado  durante  a  fase  de  instalação  do  estabelecimento  a  apropriar  a

primeira fração de 1/48 do crédito correspondente no mês em que tiverem início suas

atividades operacionais.

Passamos a uma análise jurídica do projeto.

Quanto  à  parte  da  proposição relativa  à redução da alíquota do ICMS,  no que

concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão analisar,

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

encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art. 66 da

Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência do Estado

para legislar sobre a matéria, na medida em que é da competência do Estado, no

âmbito da legislação concorrente, legislar sobre direito tributário (art. 24, I).

Conforme ofício encaminhado anexo ao projeto de lei em análise, o objetivo da

redução da alíquota de ICMS incidente sobre o álcool para fins carburantes visa a

incentivar o consumo de combustível de fonte renovável e menos poluente.

Observamos  que,  no  julgamento  de  medida  cautelar  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2021, do Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal

firmou o entendimento de que considera-se 12% – alíquota fixada para as operações

interestaduais – o limite mínimo para a redução unilateral das alíquotas do ICMS nas

operações  internas,  ou  seja,  sem a  necessidade de formalização de convênio  no

âmbito do Confaz, conforme dispõe o art. 155, § 2º, VI e XII, “g”.
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É o que se constata do seguinte trecho do acordão: “(...)1. As alíquotas mínimas

internas  do  ICMS,  fixadas  pelos  Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  não podem ser

inferiores às previstas para as operações interestaduais, salvo deliberação de todos

eles  em  sentido  contrário  (CF,  artigo  155,  §  2º,  VI).  2.  A alíquota  do  ICMS para

operações interestaduais deve ser fixada por resolução do Senado Federal (CF, artigo

155, § 2º, IV). A Resolução nº 22, de 19.05.89, do Senado Federal fixou a alíquota de

12% para as operações interestaduais sujeitas ao ICMS (artigo 1º, caput) (…).” (ADI

nº 2021/MC; Relator(a): Min. Maurício Corrêa; Julgamento em 04/08/1999).

Dessa forma, a redução da alíquota pretendida pelo projeto não encontra óbice de

natureza  constitucional  já  que  está  dentro  dos  limites  que  não  demandam

formalização de convênio no âmbito do Confaz.

No  que  tange  aos  dispositivos  que  cuidam  do  aproveitamento  de  créditos

decorrentes da entrada de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento,

afirma a mensagem do Governador que eles tornam mais efetivo o princípio da não

cumulatividade.

O referido princípio decorre do disposto no art.  155,  § 2º,  I,  da Constituição da

República, que determina que o ICMS “será não cumulativo, compensando-se o que

for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de

serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo

Distrito Federal”.

Além disso, no inciso XII, “b”, do mesmo artigo, estabelece a Constituição que cabe

a lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto. Em vista disso,

a Lei Complementar Federal nº 87, de 13/9/96, que dispõe sobre o ICMS, trouxe as

normas gerais que tratam sobre o assunto, tendo o Estado a competência legislativa

suplementar  em  matéria  tributária,  conforme  disposto  no  art.  24,  inciso  I,  da

Constituição Federal de 1988.

Analisando a regulamentação trazida pela proposta, constatamos que esta observa

os  parâmetros  gerais  trazidos  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  87,  de  1996,

apresentando normas específicas.

A  proposição  suplementa  as  normas  gerais  federais,  tratando  de  forma  mais

detalhista a sistemática de apropriação de crédito de ICMS decorrente da aquisição
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de bens para o ativo imobilizado em algumas situações especificas, quais sejam nos

casos de transferência de bens em operações internas para outro estabelecimento de

mesmo titular, nas atividades sazonais e na fase de instalação dos estabelecimentos.

Portanto,  a  pretensão  legislativa  está  dentro  da  competência  estadual  de

suplementar  as  normais  gerais,  possibilitando  que  a  realização  da  compensação

tributária do ICMS assegure aplicabilidade mais abrangente ao direito constitucional

dos contribuintes à não cumulatividade do imposto.

Informamos que os aspectos orçamentários e financeiros, bem como a adequação

às  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  serão,  no  momento  oportuno,

analisados  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  que  o

relatório de impacto está disponibilizado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.452/2011.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  André

Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e

a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento –

Findes.

Aprovada no 1º turno na forma original, 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.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo

de Equalização do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria

o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.
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O projeto visa incluir, no rol de requisitos a serem cumpridos por empreendimentos

que queiram beneficiar-se do Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, o de

estarem direcionados a Município do Estado compreendido na área de atuação da

Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  –  Sudene.  O  projeto  também

estende para as empresas localizadas nos Municípios do Estado compreendidos na

área de atuação da Sudene um fator de reajuste do saldo devedor dos programas

mantidos com recursos do  Findes de,  no  máximo,  80% do menor  índice  ou  taxa

adotada em outras regiões do Estado.

Conforme já foi asseverado no 1° turno, do ponto de  vista financeiro-orçamentário

não há óbices à tramitação da proposição. Ressalte-se que a execução dos recursos

do Fundo de Equalização tem sido irregular, e a empresa de terceirização de serviços

de  informática  Ativas  Data  Center  S.A.,  cujos  controladores  são  a  Asamar  e

Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  -,  foi  a  única  contemplada nas

ordens de pagamento levantadas no Sistema Integrado de Administração Financeira

de Minas Gerais – Siafi-MG. Já a execução orçamentária do Findes ficou acima de

85,96%, em todo o período. Este ano o percentual de execução está em 32,27%, de

um crédito autorizado de R$ 396 milhões. Várias empresas foram beneficiárias do

Findes,  com  destaque  para  a  Fiat  Automóveis  S.A.  Ressalte-se  que  tais  fundos

objetivam desempenhar a função de financiamento e de garantia, subsidiando com

recursos  públicos  empreendimentos  considerados  de  interesse  do  Estado.  Deste

modo,  a  viabilidade técnica  e  financeira,  bem como a  pertinência  para  atingir  os

objetivos almejados devem sempre ser sujeitas a monitoramento e avaliação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.243/2011, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator – Antônio Júlio – Doutor Viana –

Gustavo Perrella – Romel Anízio – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim”.

Aprovada  no  1º  turno  com  as  Emendas  n°s  1  a  3,  reto rna  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 objetiva instituir o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal

Mineira – Fecifim –, para dar suporte financeiro aos projetos e ações vinculados ao

Programa  Minas  Legal.  Tal  programa  tem  por  objetivo  a  “identificação  e

implementação de iniciativas que favoreçam a conscientização da população sobre a

função socioeconômica dos tributos e direitos do consumidor, a proteção das receitas

públicas, o controle da gestão dos gastos públicos e a valorização e o incentivo à

ação  cidadã,  promovendo  a  convergência  de  esforços  entre  o  Governo  e  a

sociedade”.

Conforme já foi asseverado no 1° turno, a proposiçã o não traz impacto financeiro,

uma vez que a mera previsão de fontes de recursos, por si só, não configura despesa

para o Estado. Assim, a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento

requer  previsão  orçamentária  expressa,  sendo  vedado  o  início  de  programas  ou

projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual – LOA –, conforme dispõe o art.

161, I, da Constituição Estadual. Também a lei de fundos traz expresso o dispositivo

de que a alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação consignada

na  LOA.  Desse  modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a  proposta

orçamentária, destinar dotação específica para o fundo em exame.

Enquanto tramitava a proposição, esta Casa recebeu o projeto do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG - 2012-2015 e o projeto da LOA 2012, nos quais

consta, no Programa 013 – Descomplicar - Minas Inova, a ação 1271 – Minas Legal,

cuja finalidade é “favorecer a compreensão da função socioeconômica do tributo e a

participação  da  sociedade  na  geração  e  aplicação  do  dinheiro  público,  fatores

importantes na conversão dos tributos em obras e serviços que devem ocorrer sob o

olhar vigilante dos cidadãos e com base em administração efetiva e transparente.”. A
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unidade orçamentária é a Secretaria de Estado de Fazenda. Espera-se, portanto, que

o executivo faça as adequações necessárias quando o Fecifim estiver instituído.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.266/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 201.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator – Antônio Júlio – Doutor Viana – João

Vítor Xavier – Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

(Redação do Vencido)

Cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - Fecifim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim –,

com  o  objetivo  de  dar  suporte  financeiro  aos  projetos  e  ações  vinculados  ao

Programa Minas Legal.

§ 1º – O Fundo terá função programática, conforme dispõe o inciso I do art. 3º da

Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º – São beneficiários do Fundo os destinatários de projetos e ações vinculados

ao  Programa  Minas  Legal,  incluindo  os  contemplados  em  sorteios  públicos  de

prêmios destinados a incentivar a exigência de documentos fiscais.

§ 3º – Os recursos do Fundo serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas no Programa Minas Legal.

§ 4º – A forma de operação do Fundo, incluindo os requisitos para liberação de

recursos, será definida pelo gestor do Programa Minas Legal, conforme dispuser o

regulamento.

§ 5º  – Os projetos e ações a serem financiados com recursos do Fundo serão

definidos em atos do Poder Executivo.

§ 6º  – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado, conforme o disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91, de

2006.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo:
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I - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais, conforme

Lei Orçamentária Anual;

II - doações, de qualquer natureza, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas,

instituições públicas ou privadas, do País ou do exterior;

III - os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que o

Estado seja mutuário; e

IV - outras receitas orçamentárias.

Parágrafo único - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo observarão o

princípio da unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de

17 de março de 1964.

Art.  3º  -  Recursos  do  Fundo  serão transferidos  ao  Tesouro  Estadual,  na  forma

estabelecida em regulamento, para pagamento de serviço e amortização da dívida de

operação de crédito contraída  pelo Estado e destinada ao Fundo,  nos termos da

alínea “a” do inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 4º - É vedada a utilização de recursos do Fundo para remuneração de pessoal

e pagamento de encargos sociais.

Art. 5º - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 1964, e às normas específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6º – O grupo coordenador do Fundo, com a competência prevista no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será integrado por representantes de

órgãos do Estado e da sociedade civil, na forma seguinte:

I - um representante da Secretaria de Estado de Governo - Segov;

II  -  um representante da Secretaria da Casa Civil  e de Relações Institucionais -

SECCRI;

III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

V - um representante da Secretaria de Estado de Educação - SEE; e

VI - três representantes da sociedade civil.

§ 1º - Os representantes de órgãos do Estado serão indicados pelos respectivos

dirigentes e nomeados pelo Governador do Estado.

§  2º  -  Os  representantes  da  sociedade  civil  serão  escolhidos  nos  termos  do
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regulamento.

§  3º  -  A  presidência  do  grupo  coordenador  do  Fundo  será  exercida  pelo

representante da SEF.

Art. 7º - O órgão gestor e agente financeiro do Fundo é a SEF, com as atribuições

definidas no art. 8º, incisos I a IV, e no art. 9º, incisos I e III, da Lei Complementar nº

91, de 2006, e em regulamento próprio.

Art. 8º - Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio reverterá ao Tesouro

Estadual, na forma do regulamento.

Art.  9º - A participação, efetiva ou eventual, nas reuniões que tenham por pauta

matéria  relativa  ao  Fundo  será  considerada,  para  todos  os  fins,  serviço  público

relevante, vedada qualquer remuneração por comparecimento.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.928/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.928/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Fundação Cultural  e  Educacional  Cidade de Raul  Soares e

Região – FEC-Raul –, com sede no Município de Raul Soares, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.928/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional  Cidade de Raul

Soares e Região – FEC-Raul –, com sede no Município de Raul Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural  e Educacional

Cidade de Raul Soares e Região – FEC-Raul –, com sede no Município de Raul

Soares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.939/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela do Oriente, com sede

no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.939/2011

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela  do Oriente,  com

sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela do

Oriente, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.947/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.947/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue de Jaíba – Adosa –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.947/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue de Jaíba –

Adosa –, com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue

de Jaíba – Adosa –, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.957/2011,  de  autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Alcoólicos  Anônimos  Grupo  Nova

Esperança, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú, foi aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.957/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Alcoólicos Anônimos Grupo Nova

Esperança de Cachoeira de Pajeú, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Alcoólicos Anônimos

Grupo Nova Esperança de Cachoeira de Pajeú, com sede no Município de Cachoeira

de Pajeú.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.959/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.959/2011, de autoria do Deputado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Casa de Recuperação Juntos Podemos, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.959/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Recuperação Juntos Podemos,

com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  entidade Casa de Recuperação

Juntos Podemos, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.097/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.097/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação Quilombola do Mato do Tição, com sede no

Município de Jaboticatubas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.097/2011

Declara de utilidade pública a Associação Quilombola do Mato do Tição, com sede
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no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Quilombola do Mato do

Tição, com sede no Município de Jaboticatubas.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/10/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do ex-Deputado Cyro

Maciel, ocorrido em 3/10/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em que notifica o  falecimento  do Sr.  Rossini

Jayme de Almeida Lima, ocorrido em 16/10/2011, em Caxambu. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2011

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - 2012

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado e observado disposto no art.

207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto de lei relativo à

proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2012, encaminhado por meio da

Mensagem nº 125/2011, publicada em 6/10/2011.

Notas:

1)  Os demonstrativos e tabelas foram extraídos do Volume I anexo ao Projeto de

Lei nº 2.521/2011, no qual constam ainda o Demonstrativo da despesa por órgãos e

entidades  segundo  os grupos  de despesa,  o  Demonstrativo  do  serviço  da  dívida

pública e a Memória de cálculo do serviço da dívida a pagar, entre outros.

2)  A íntegra  dos  Volumes  I  a  V  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br/planejamento.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL

* - A tabela contendo o Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011. 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 2° Inciso IV da Lei Complementar n° 101/2000)

*  -  A tabela  contendo  a  Receita  Corrente  Líquida  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” de 21.10.2011. 

DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À CONTA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E DOS

VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO

(Art. 212 da Constituição Federal, Art. 201 da Constituição Estadual e Art. 8º, inciso III

da lei 19.573/2011 - LDO) 

* - A tabela contendo o Demostrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e

no Desenvolvimento do Ensino à Conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao

Fundo de Educação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011. 



1012
____________________________________________________________________________

DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE

 (Emenda nº 29 de 13/09/2000 à Constituição Federal e Art. 8º, inciso V da lei

19.573/2011 - LDO) 

*  -  A tabela  contendo  o  Demostrativo  da  Aplicação  de  Recursos  nas  Ações  e

Serviços Públicos de Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011. 

DEMOSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA 

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

lei 19.573/2011 – LDO)

* -  A tabela contendo o Demostrativo da Participação Percentual de Pessoal  na

Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

 DEMOSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA 

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

lei 19.573/2011 – LDO)

* -  A tabela contendo o Demostrativo da Participação Percentual de Pessoal  na

Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa segundo Fontes de Recursos

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa segundo Fontes de Recursos

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa segundo o Detalhamento dos

Investimentos foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME OS GRUPOS DE

DESPESA

*  -  A tabela  contendo  o  Demonstrativo  da  Despesa  por  Funções  conforme  os
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Grupos de Despesa foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO

GOVERNAMENTAL – PPAG 2012-2015

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  exercício  de  sua

competência prevista no art.  61,  inciso I,  da Constituição do Estado, e observado

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo ao Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, encaminhado

por meio da Mensagem nº 124/2011, publicada em 6/10/2011.

1) Extraído de forma resumida do Anexo I do Projeto de Lei nº 2.520/2011.

2)  A íntegra  dos  Anexos  I  e  II  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br/planejamento.

* - As tabelas contendo as essencialidades do Projeto de Lei nº 2.520/2011 foram

publicadas no “Diário do Legislativo” de 21.10.2011.

ATAS

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.583  a

2.585/2011 - Requerimentos nºs 1.751 a 1.755/2011 - Requerimentos das Deputadas

Luzia  Ferreira e  Ana Maria  Resende e outros  e  dos  Deputados Arlen  Santiago e

Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de

Segurança Pública, de Transporte, de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais, da

Pessoa com Deficiência e de Educação e dos Deputados Gustavo Corrêa, Rômulo

Viegas e José Henrique - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura,

Fabiano Tolentino, Dalmo Ribeiro Silva, João Leite e Pompílio  Canavez - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura

de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Arlen
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Santiago;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado

Doutor Viana; aprovação - Requerimento nº 770/2011; aprovação - Requerimento nº

797/2011;  aprovação  na  forma do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimento  nº  808/2011;

aprovação - Requerimento nº 846/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs 856, 920 e 933/2011; aprovação - Requerimento nº 1.039/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.042/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº  1 -  Requerimento nº  1.045/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Requerimento do Deputado Rômulo Viegas; deferimento; discurso

do Deputado Rômulo Viegas - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João

Leite -  João Vítor  Xavier -  Juninho Araújo -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz

Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio

-  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  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
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1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  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 2.583/2011

Declara  de  utilidade pública  o  Esporte  Clube Paranaense do Parque São João

Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Paranaense do Parque

São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A sociedade  civil  Esporte  Clube  Paranaense  do  Parque  São  João

Batista, fundada em 25/6/79, atua na área do esporte, contribuindo igualmente para o

desenvolvimento do civismo, através da disseminação da prática esportiva como um

mecanismo de aprimoramento e fortalecimento das relações entre os homens.

Outrossim,  é  dever  da  administração pública  fomentar  as  atividades  esportivas,

competindo à União, Estado e Municípios o estímulo e incentivo à prática desportiva

em qualquer modalidade. Assim, a saúde, o lazer e a proteção da infância, direitos

individuais  estabelecidos  no  art.  6° da  Constituiçã o,  são  valores  que  podem  ser

alcançados, entre outras formas, através da prática esportiva,  desde que o poder

público e a sociedade colaborem para tanto.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.584/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura

Familiar de Divinópolis - Aprafad -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da  Agricultura  Familiar  de  Divinópolis  -  Aprafad  -,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Agricultura  Familiar  de

Divinópolis - Aprafad -, com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil

sem fins  lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas promover  e valorizar  os

pequenos produtores da agricultura familiar  de  Divinópolis;  realizar  atividades que

possibilitem  o  aprendizado,  o  aprimoramento  e  a  qualificação  dos  agricultores

familiares; fomentar a produção de hortifrutigranjeiros e a produção agropecuária, de

doces, de artesanato em geral, de mel e derivados, de polpa de frutas, de pescados,

de  quitandas  e  de  insumos  orgânicos;  proporcionar  aos  associados  meios  de

comercialização  de  seus  produtos  “in  natura”  e  dos  processados;  e  promover  a

aquisição  de  matéria-prima,  ferramentas,  máquinas  e  implementos  agrícolas,  de

forma associativista, etc.

A entidade está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é

composta  por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um importante trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.585/2011

Institui oficialmente como Hino de Minas Gerais a música “Oh! Minas Gerais”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída oficialmente como Hino de Minas Gerais  a  música “Oh!

Minas Gerais”.

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

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio - Luiz Carlos Miranda.

Justificação: Este projeto tem como objetivo a oficialização da música “Oh! Minas

Gerais” como o Hino de Minas Gerais.

Tida como hino não oficial de Minas Gerais, a melodia da referida canção tem uma

longa história. Provavelmente originária da Itália, ela teria chegado ao Brasil com os

emigrantes, no final do século XIX. No início do século XX, o compositor e cantor

Eduardo das Neves aproveitou a melodia para musicar versos laudatórios sobre o

encouraçado Minas Gerais,  que chegava ao Rio  de  Janeiro  para se  incorporar  à

esquadra da Marinha. A música, com letra que não tinha nenhuma ligação com o

Estado mineiro, acabou sendo gravada pelo próprio Eduardo das Neves, entre 1904 e

1912. Algumas décadas depois, várias letras referentes ao Estado de Minas Gerais já

existiam com a mesma melodia. A versão de José Duduca de Moraes, que ele próprio

gravou em 1942, hoje é nacionalmente conhecida como a música de nosso Estado,

embora ainda não tenha sido oficializada.

Com esta iniciativa, pretendemos colocar um ponto final nessa questão, fazendo de

“Oh! Minas Gerais” o Hino Oficial de Minas Gerais.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

A seguir, a letra da música na sua versão mais conhecida e já popularizada.

Oh! Minas Gerais

(Autoria: José Duduca de Moraes/Manoel Araújo)

Tuas  terras  que  são  altaneiras/O  teu  céu  é  do  puro  anil/És  bonita  ,  ó  terra

mineira,/Esperança do nosso Brasil/Tua lua é a mais prateada/Que ilumina o nosso
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torrão/És  formosa,  ó  terra  encantada,/És  orgulho  da  nossa  nação/Oh!  Minas

Gerais,/Oh!  Minas  Gerais,/Quem  te  conhece/Não  esquece  jamais/Oh!  Minas

Gerais/Teus regatos a enfeitam de ouro/Os teus rios carreiam diamantes/Que faíscam

estrelas  de aurora/Entre matas e penhas gigantes/Tuas montanhas são peitos  de

ferro/Que se erguem da pátria alcantil/Nos teus ares suspiram serestas/És altar deste

imenso Brasil

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura, para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº 1.751/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Obra Social Ludovico Pavoni e com a Escola Estadual

São Luís Gonzaga pelos 70 anos de presença pavoniana no Brasil. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 1.752/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o jornal  "Diário  do Comércio"  pelos  79  anos  de sua

criação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.753/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Consolato  D'Italia  de  Belo  Horizonte  pelo  lançamento  do

Momento  Itália-Brasil  em  Minas  Gerais,  Goiás  e  Tocantins.  (-  À  Comissão  de

Turismo.)

Nº  1.754/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Orlei  Moreira,  repórter  apresentador  do programa

Entrevista Coletiva, da TV Bandeirantes Triângulo, pelo excelente trabalho realizado

em prol do telejornalismo do Estado, em especial da região do Triângulo Mineiro. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.755/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  providências  para  a

realização de seminário sobre os centros de treinamento de seleções no Município de

Araxá. (- À Comissão de Esporte.)

Das  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Ana  Maria  Resende  em  que  solicitam  seja

comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  Mista  Pró-Adoção  de
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Crianças e Adolescentes no Estado de Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à

criação dessa Frente a Deputada Liza Prado e os Deputados Adelmo Carneiro Leão,

Alencar da Silveira Jr., André Quintão, Anselmo José Domingos, Bonifácio Mourão,

Bosco, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Dalmo

Ribeiro  Silva,  Doutor  Viana,  Doutor  Wilson  Batista,  Duarte  Bechir,  Elismar  Prado,

Fábio  Cherem,  Fred  Costa,  Gustavo  Corrêa,  Inácio  Franco,  João  Leite,  Luiz

Humberto Carneiro, Neider Moreira, Paulo Lamac, Rogério Correia, Rômulo Viegas,

Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tenente Lúcio e Tiago

Ulisses.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Arlen Santiago

e Doutor Viana.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente, de Segurança Pública, de Transporte, de Direitos Humanos, de Assuntos

Municipais,  da Pessoa com Deficiência e de Educação e dos Deputados Gustavo

Corrêa, Rômulo Viegas e José Henrique.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Dr.  Inácio  Franco;  Srs.

Deputados;  Sras.  Deputadas;  público  presente  nas  nossas  galerias;  nossos

caríssimos  telespectadores  da  TV  Assembleia  e  também  os  internautas,  que

acompanham  os  trabalhos  desta  Casa  pelo  “site”  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais,  no  dia  de  hoje,  19  de  outubro,  neste  exato  momento,

encontra-se  reunido  o  Conselho  de  Política  Monetária,  o  Copom.  Essa  reunião

começou ontem, dia 18, e está previsto o seu término no final da tarde, quando o

Copom  definirá  o  valor  da  taxa  oficial  de  juros  no  Brasil,  a  taxa  Selic.  Essa

deliberação do Copom tem grande importância para todos nós, brasileiros; para o

setor produtivo, para os trabalhadores, enfim, para todo o Brasil, porque, da decisão

sobre o percentual da taxa de juros que vigorará a partir de hoje, decorrem diversas

questões fundamentais para a economia brasileira.

Um fato muito importante ocorrido ontem na cidade de São Paulo requer a nossa
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atenção. As principais centrais sindicais - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras

do Brasil, Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical - reuniram-se com os

empresários, representados naquele ato pela Federação das Indústrias do Estado de

São Paulo, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e

por  diversos  outros  setores  produtivos.  Vejam  que  interessante:  empresários,

sindicalistas e trabalhadores defendendo uma mesma bandeira. Ontem foi lançado

um  movimento  por  um  Brasil  com  juros  mais  baixos  para  aumentar  a  taxa  de

emprego. Então esse ato ocorrido ontem, que reúne empresários, trabalhadores e

sindicalistas, mostra a importância da unidade desses segmentos na defesa de uma

taxa de juros mais civilizada no Brasil.

A taxa de juros hoje está fixada em 12%. Há uma grande expectativa no mercado

de que, após a reunião do Copom, essa taxa seja reduzida pelo menos em 0,5%,

chegando a 11,5%. Ainda assim, o Brasil continuará praticando a maior taxa de juros

reais  do  mundo,  seis  vezes  superior  à  média  mundial,  Dr.  Wilson  Batista.  Então

reduzir  a  taxa  de  juros  no  Brasil  é  importante  porque  ajuda  a  fortalecer  o  setor

produtivo, representado por aqueles que produzem as riquezas no nosso país, além

de ser uma medida importante por estarmos vivendo um momento em que o mundo

vivencia uma grave crise internacional, que envolve a Europa e os Estados Unidos da

América.  O  que  o  Brasil  tem  de  mais  importante  para  enfrentar  essa  crise

internacional é justamente o que chamamos de a nossa galinha dos ovos de ouro,

que é o nosso mercado interno. É importante a valorização desse mercado.

Para  valorizar  o  mercado  interno  brasileiro,  temos  que  fortalecer  a  indústria

nacional, o setor produtivo e a renda do trabalhador. Quando se discute a redução da

taxa  de  juros,  estamos  discutindo  a  geração  de  riquezas,  emprego  e  renda.  É

importantíssimo esse fato ocorrido ontem.

Com muito prazer,  concedo aparte ao ilustre Deputado Luiz Carlos Miranda, um

grande  Deputado  desta  Casa,  sindicalista  e  dirigente  da  Força  Sindical,  que

representa muito bem o trabalhador no Plenário da Assembleia Legislativa.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Prezado Deputado Carlin Moura,

cumprimento-o  por  ser  esse  tribuno  que  muito  nos  honra  em  ser  colega  de

Parlamento  e  por  suas  reflexões.  Temos  acompanhado  suas  discussões  sobre  a
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renegociação da dívida de Minas. Ontem, estive em Brasília em um ato pela redução

de juros. No caminho, escutando o rádio, preocupou-me ouvir a questão da Copa do

Mundo, porque sou desportista, gosto de futebol e gostaria que o Brasil fosse inserido

no  contexto  internacional  de  forma  ainda  mais  intensa.  A Fifa  está  enviando  um

projeto  para  o governo federal,  estabelecendo como deverá  ser  a conduta  desse

governo. Consequentemente, esse projeto deverá vir para os Estados. Há coisas que

nos  assustam,  como  isenção  de  impostos  para  a  Fifa  até  2015,  enquanto  as

empresas no Brasil são altamente sacrificadas por uma taxa de impostos que não

conseguem mais  suportar.  O Parlamento  deve começar  a  discutir  isso  antes  que

chegue a Copa. Temos que ultrapassar barreiras para aprovar medidas de interesse

internacional, de interesse de uma instituição em detrimento da população. Essa é

mais uma questão que precisamos colocar em nossas reflexões.

Voltei de Brasília preocupado, pois  fui  fazer uma manifestação pela redução de

juros, enquanto o Brasil  recebia um projeto da Fifa, que deverá ser implementado

para  realização da  Copa  do Mundo,  penalizando  a  população.  Só  a  Fifa  poderá

vender ingressos, e os preços são estabelecidos por ela. E ainda querem redução de

impostos para tudo o que a Fifa fizer aqui  dentro.  Não podemos, definitivamente,

entender  que  isso  é  benéfico  para  a  população  brasileira  e  para  o  Brasil.  O

Parlamento mineiro precisa ter uma posição de vanguarda e começar a questionar e

definir  as  coisas.  A Copa  nos  interessa  e  é  importante,  mas  sem  explorar  os

interesses do povo brasileiro e, principalmente, mineiro. Mais uma vez, cumprimento-

o pela atuação brilhante em defesa dos interesses de Minas e do Brasil. Obrigado.

O Deputado Carlin  Moura* -  Obrigado!  V.  Exa.  toca em um ponto fundamental.

Várias vezes já nos pronunciamos a respeito. Obviamente a Copa do Mundo de 2014

será um evento muito bem-vindo para o Brasil, pois trará importantes divisas e gerará

novas oportunidades. Vamos recebê-lo de braços abertos, mas é preciso estabelecer

limites.  A CBF e  a  Fifa  não  podem  querer  impor  ao  Brasil  suas  demandas  sem

nenhum  limite.  Elas  não  podem  querer  que  no  período  da  Copa  do  Mundo  se

estabeleça um país sem soberania. Não podemos revogar direitos adquiridos, como a

meia-entrada para estudantes e idosos. Não podemos revogar direitos das nossas

marcas e patentes no Brasil,  como a Fifa insiste que durante a Copa não haja. A
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Presidenta Dilma já foi  muito clara e firme com os Presidentes da Fifa e da CBF.

Ontem, a revista “Reuters”, uma importante revista alemã, noticiava que à Fifa e à

CBF interessa muito uma debilidade do governo brasileiro,  especialmente na área

esportiva, para, em momento de fragilidade, impor suas opiniões e vontades.

Queremos  estabelecer  com  a  Fifa  e  com  a  CBF  uma  relação  respeitosa  e

harmoniosa.  Mas  nós,  brasileiros,  não  aceitaremos  ingerências  internacionais  na

realização desse evento, que é internacional.  Respeitaremos as regras de comum

acordo, mas não será na base da pressão, do “lobby”, que isso vai funcionar. Este

país tem governo, e um governo sério que tratará com muita seriedade essa questão.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda (em  aparte)*  -  Deputado,  gostaria  apenas  de

concluir. Eles até propõem mudança no Judiciário, um Judiciário próprio para a Copa

do Mundo, o que é totalmente inconstitucional. Não podem mudar as leis do Brasil.

Querem mudança no setor jurídico,  querem dizer  como deveria atuar  o Judiciário

brasileiro. Isso é um absurdo e inaceitável para nós brasileiros.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  Deputado

Vanderlei Miranda, nosso grande Líder do PMDB.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Carlin Moura, gostaria de

parabenizá-lo pela abordagem do tema.  Serei  breve em função da exiguidade do

tempo. Quero dizer que, na verdade, o que a Fifa está querendo fazer no Brasil ela

fez na África do Sul. Fez a África do Sul sua refém para que a Copa acontecesse lá.

Concordo  quando  V.  Exa.  diz  que  é  muito  importante  receber  esse  evento  aqui.

Embora seja um evento de curta duração, deixará um legado de obras e melhorias

para  a  nossa  população,  e  não  dá  ainda  para  mensurar  a  grandiosidade  disso.

Porém, como já expôs o nosso colega, a quem carinhosamente chamo de parente, o

outro Miranda desta Casa, também gostaria de salientar que me parece que a Fifa

quer criar nos governos um governo paralelo, com leis próprias. Aliás, tendo ela o

direito de fazer o que fez na África do Sul, ou seja, criar um tribunal para julgar os

crimes praticados dentro dos estádios, como aconteceu lá, onde ela mandou prender

mais de 15 pessoas. Chega-se a esse absurdo.

A Presidente disse que já expôs claramente para os dirigentes da Fifa e da CBF

que não vai aceitar, mas é preciso lembrar de uma coisa, Deputado Carlin Moura. A
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discussão da nossa Presidente não deve selar agora com esses cartolas, não. Tem

de ser no Congresso, porque não podemos esquecer que a Lei Geral da Copa foi

aprovada e dá abertura para que a Fifa aja dessa forma aqui, no País. Acredito que

foram os nossos Deputados Federais que comeram mosca - usando aqui um termo

pejorativo - em Brasília, ao aprovar a Lei Geral da Copa para que nela pudessem ser

inseridos privilégios que, com certeza, a Fifa vai cobrar. Se há algum erro, ele está lá

e precisa ser mudado lá.

Acredito  também que não devemos  aceitar,  de  forma alguma,  que um governo

paralelo  se  estabeleça  no  Brasil  por  ocasião  da  Copa  e  que  a  Fifa  venha  ditar

normas, regras e mudar até a nossa lei ou cessá-la durante a Copa, fazendo-a valer

somente depois que passar a Copa. Por quê? Porque temos direitos consagrados,

conquistados por meio de projetos de lei,  que são muito bons para o nosso país,

como a proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios. E agora, por causa do

poder financeiro dos patrocinadores, querem jogar isso por terra? Temos leis para

isso. Portanto a nossa lei tem de estar acima, a nossa Constituição tem de falar mais

alto, e não a da Fifa. Bem-vinda a Copa do Mundo, bem-vinda a Fifa, mas não para

estabelecer um governo paralelo em nosso país. Muito obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Agradeço  a  importante  contribuição  do  Deputado

Vanderlei Miranda. Parece-me - salvo melhor juízo -, Deputado Vanderlei, que o termo

de compromisso é que já foi aprovado. A Lei Geral da Copa foi apresentada ontem, e

nela  a  Fifa  quer  mudar  alguns  pontos.  Se  não  me  engano,  ela  ainda  não  foi

definitivamente votada. De qualquer forma, as observações de V. Exa. são corretas e

muito pertinentes. Esse é um tema em que precisamos nos aprofundar mais.

Para encerrar,  quero retomar parabenizando os trabalhadores e os empresários,

com a expectativa de que o Copom realmente tenha juízo e reduza a taxa de juros, o

que é importante para todo o Brasil. É importante para o Estado de Minas Gerais,

porque, dependendo do percentual  da taxa de juros, teremos melhores condições

para renegociar a dívida pública do Estado.

Daqui a pouco, às 16 horas, junto com o nosso coordenador Adelmo Carneiro Leão,

estaremos em uma reunião com a diretoria da OAB-MG, na qual discutiremos o tema

da dívida pública de Minas Gerais. Reduzir a taxa de juros é uma questão também de
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soberania,  bem  como  uma  questão  de  defesa  do  trabalhador  e  do  empresário

brasileiro. O Brasil precisa de produção, e não, de agiotas de plantão, que especulam

com a taxa de juros do nosso país.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado Fabiano

Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino - Sr. Presidente Rômulo Viegas, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, é muito gostoso vir à tribuna falar do tema sobre o qual discorrerei

hoje. Telespectadores da nossa TV Assembleia, servidores desta Casa e público que

nos visita,  falarei  sobre os nove meses de trabalho.  É emocionante  e gratificante

trabalharmos  naquilo  de  que  gostamos.  É  claro  que  não  é  fácil  trabalhar  como

Deputado na região Centro-Oeste, nas cidades em que militamos, como Divinópolis e

cidades próximas. Sabemos das dificuldades e dos desafios que enfrentamos, mas

chegar aos nove meses de realização desse trabalho é como esperar o parto do filho

querido. São nove meses de trabalho; portanto, nasce um novo tempo e uma nova

forma de se fazer política na nossa região.

Vemos a união entre os Poderes, entre os Deputados Federais, este parlamentar e

o Prefeito Vladimir, da nossa cidade. É importante mostrar essa união para podermos

crescer, lutar em prol de uma Divinópolis melhor, de uma região melhor. Nestes nove

meses, Sr. Presidente, realizamos várias ações nesta Casa. Com a nossa equipe de

assessores, fizemos todo um trabalho sobre as áreas de esporte e lazer da nossa

região.  Foi  feito  o  levantamento  de  170  áreas  para  verificarmos  a  situação.

Realmente,  a  situação  está  precária;  então,  vamos  agora  buscar,  por  meio  das

nossas  emendas  parlamentares,  melhorar  a  situação  dessas  áreas  de  esporte  e

lazer. Fui Secretário de Esporte e sei da importância do esporte, principalmente como

meio  de  prevenção  na  saúde.  A cultura,  o  esporte  e  o  lazer  de  qualidade  são

fundamentais para desviar as crianças do mundo das drogas. Portanto, fizemos um

levantamento das áreas de esporte e lazer da nossa cidade.

Entendo ter  sido  um projeto  muito  bom.  Realizamos  uma audiência pública  em

Divinópolis,  com  a  presença  do  Deputado  Marques  e  da  Deputada  Luzia,  para

tratarmos das áreas de esporte. Foi uma audiência muito boa: os Deputados foram
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para lá, e discutimos a situação da nossa Divinópolis e região. Fizemos vistorias nos

dois campos, em razão das obras para a Copa do Mundo. A Comissão de Esporte foi

ao Mineirão e ao Independência verificar como estão as obras. Realmente, fizemos

um trabalho muito bom na Comissão de Esporte. Fomos também à Secretaria de

Esportes conversar com o Secretário Braulio Braz.

É  bom resgatarmos  essa cultura  cada  vez mais  inexistente,  especialmente  nas

nossas Minas Gerais. É realmente fantástico participar e sentir a emoção do reinado.

É muito gostoso estar ali diante da cultura dos reinadeiros do congado. A experiência

foi muito interessante.

Apoiamos o patrimônio histórico que temos, o santuário, que já é um patrimônio

tombado,  mas  precisamos  melhorá-lo  a  cada  dia.  Nós  o  apoiamos.  Fizemos

audiência pública nesta Casa, na Comissão de Cultura, para debatermos incentivos

da lei de cultura. Quanto ao imposto Simples, estamos enfrentando problemas com a

cultura. Essa audiência foi  muito salutar,  com representantes de toda a cultura de

Divinópolis. Buscamos alternativas para que possamos investir mais na cultura, por

meio de incentivos culturais.

Com relação à assistência social, às nossas políticas públicas de assistência social,

participamos de todos os debates que fizemos em nossa região. Estamos destinando

R$600.000,00 à Secretaria de Assistência Social, por intermédio de nossas emendas

parlamentares,  para  ajudar  as  entidades  que  realmente  trabalham  para  resolver

alguns problemas.  O governo não consegue resolver  todos,  principalmente o  das

drogas. Há até grandes entidades, que fazem trabalho espetacular com a criança e

com os adolescentes, que são afastados das drogas. Tiram desse mundo pessoas

que lá estão. Infelizmente, a cada dia, agrava-se mais o problema, principalmente

pelo uso do “crack”.

É importante apoiarmos todas essas entidades, como as Apaes. Estamos ajudando

cerca de 11, 12 Apaes em toda a nossa região. Esse é outro trabalho importante. Sei

dessa importância da Apae, porque o Adriano, meu irmão, é cadeirante. Sabemos a

importância de trabalharmos tudo que for relacionado às Apaes. O Deputado Carlin

Moura,  que está  na Mesa,  juntamente com o  Deputado Rômulo Viegas,  sabe da

importância de atuarmos junto às Apaes de nossa região.
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Fizemos o projeto Visitando a Assembleia, com o qual trouxemos para esta Casa

Presidentes e líderes comunitários de Divinópolis para conhecer nosso trabalho, para

conhecer a TV Assembleia. Nosso objetivo era que conhecessem como funciona o

nosso trabalho,  o dia a dia nesta Casa, que precisa ser  respeitado.  Trabalhamos

muito, não paramos em nenhum momento. Todos os nossos finais de semana são

tomados  por  eventos.  É  gostoso  trabalhar  como Deputado.  Nestes  nove  meses,

aprendi  que,  quando  se  faz  o  bem,  conseguimos  construir  dias  melhores,

principalmente  para  as  pessoas  que  almejam  um  bom  trabalho.  Isso  é  muito

gratificante e gostoso. A cada dia que passa, vejo a importância do nosso trabalho

como  Deputado  Estadual.  Muitas  são  as  dificuldades,  mas,  quando  as  coisas

acontecem, quando conseguimos ajudar alguma entidade, seja com a reforma de um

campo de futebol, seja com o apoio à agricultura familiar, por meio de uma emenda

parlamentar,  percebemos como tudo é gratificante. Isso nos enobrece, e esse é o

trabalho do parlamentar.

Nestes nove meses, aprendi algo mais. A situação é diferente de quando eu era

Vereador,  que tem seu trabalho  um pouco limitado.  Ele  fica mais  restrito  ao  seu

Município.  Em  âmbito  estadual,  a  estrutura  muda.  Passamos  a  visualizar  toda  a

região.  Quando melhoramos  a  região,  melhoramos o  todo  e,  melhorando o todo,

melhoramos tudo para o cidadão, para as pessoas que vivem na cidade. É importante

nosso trabalho como Deputado Estadual. Percebi tudo isso a cada dia, nestes meses

de trabalho.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão,  muito  atenciosamente,  nos  observa.  Fizemos  a

entrega  de  20  viaturas  à  Polícia  Militar,  por  meio  do  nosso  Governador  Antonio

Anastasia, que respeitamos muito. Somos da base de apoio ao governo. Fizemos a

entrega das viaturas para a Polícia Militar  de Divinópolis.  Aquele foi  um momento

muito bonito e gratificante.

Fomos  a  Brasília  discutir  o  projeto  Olho  Vivo  para  Divinópolis.  Discutimos

segurança pública e a forma como podemos trabalhá-la,  principalmente no centro

dessa cidade. Debatemos com os Deputados Federais Jaime Martins e Domingos

Sávio, que são da nossa região. Discutimos a implantação do projeto Olho Vivo. Tudo

foi muito interessante.
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Fizemos uma reunião sobre a frente parlamentar das pequenas e microempresas.

Destacamos o Sebrae e todas as entidades participantes, que mostraram a força do

setor,  Deputado  Luiz  Henrique.  Lutamos  pela  melhora  da  situação  legal  e

conseguimos. Há um grande avanço quando se aumenta o teto do Simples, o teto

das micro e pequenas empresas.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Deputado Fabiano Tolentino,  é  um

prazer  aparteá-lo,  até  porque  V.  Exa.  está  abordando  um  dos  assuntos  mais

importantes e que constitui uma das preocupações maiores do povo do Estado de

Minas Gerais, relacionado à segurança pública e às diversas medidas que podem ser

adotadas para o combate à violência e à criminalidade. Somos testemunhas do que

V. Exa. está dizendo, das providências que o governo Anastasia tem tomado para o

interior de Minas Gerais no combate ao crime. Divinópolis mesmo acaba de receber

20 viaturas, conforme assinala V. Exa., como já recebeu tantos outros instrumentos

para o combate à criminalidade. É o caso também de Governador Valadares e de

tantos  outros  Municípios  mineiros.  Precisamos  realmente,  conforme  V.  Exa.  está

fazendo, ocupar espaço e dar apoio ao governo no combate permanente ao crime.

Sabemos que uma das causas maiores do índice de criminalidade em Minas e no

Brasil é a droga, principalmente o tráfico de tóxicos e entorpecentes, e o governo de

Minas tem feito  sua parte.  Desde os tempos de Aécio Neves -  da dupla Aécio e

Anastasia -, continuando agora com o governo Anastasia, o combate é permanente e

sem  trégua,  e  precisa  ser  assim.  Não  há  outra  alternativa  a  não  ser  essa,

aumentando  permanentemente  o  efetivo  policial,  dando  todo  o  apoio  às  Polícias

Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros, procurando levar a educação cada vez mais

perto para que se faça o combate preventivo à violência. Esse é o caminho, sem a

menor dúvida. Também com programas como o Fica Vivo, para o qual V. Exa. está

chamando  a  atenção,  e  tantos  outros.  Só  assim  diminuiremos  o  índice  de

criminalidade  e,  diminuindo-se  o  índice  de  criminalidade,  criaremos  uma situação

melhor para a família mineira e mais condições para atrair investimentos para nossos

Municípios e nosso Estado. Por isso estamos aqui aplaudindo o pronunciamento de

V. Exa., solidários com tudo que está falando, aplaudindo ainda o governo Anastasia

pelo esforço permanente que tem feito no combate à violência em nosso Estado.
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O Deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, nosso

Líder.

O Deputado Luiz Henrique falará das micro e pequenas empresas, ele que é um

apoiador dos maiores desta Casa quando o assunto é micro e pequenas empresas.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Fabiano Tolentino, inicialmente

queria  parabenizar  V.  Exa.  pela  criação  da  frente  parlamentar,  sabedores  da

importância das micro e pequenas empresas, principalmente do empreendedorismo,

do empreendedor  individual.  Minas Gerais  hoje já conta com praticamente  70 mil

empreendedores individuais e, ao final deste ano, estimamos chegar a 150 mil. Então

quero parabenizar V. Exa. por ter trazido a esta Casa esse importante tema em que

vem trabalhando, divulgando e lutando pela lei municipal do Simples. Acredito que,

quando você começou com a frente,  menos de 200 Municípios  tinham adotado o

Simples Municipal,  e hoje já passam dos 300 Municípios.  Isso com o trabalho do

Sebrae, da Fiemg e principalmente dessa frente parlamentar. Então parabenizo V.

Exa. pelo trabalho feito neste Parlamento e pelo trabalho que está criando raízes em

toda a Minas Gerais. Parabéns a Divinópolis.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  –  Obrigado,  Deputado  Luiz  Henrique,  nosso

parceirão  na  frente  parlamentar.  Fomos  à  reunião  com  a  Secretária  Dorothea

Werneck  para  trazer  um  porto  seco  para  Divinópolis  e  região,  o  que  é

importantíssimo. Numa audiência com o Secretário de Saúde, buscamos incentivos

para os hospitais da nossa região, inclusive para o Hospital São João de Deus, que

deverá receber recursos no final deste ano e no início do ano que vem, no importe de

R$2.000.000,00.  Na  visita  do  Secretário  a  Divinópolis,  à  construção  do  hospital

público, que será muito bom para a nossa região, pedimos a implementação do Samu

em Divinópolis, que é muito importante, e o Secretário nos atendeu de pronto. Basta

termos o terreno, e ele fará também o Samu em Divinópolis para nós. Penso que

ganhamos muito com o Samu e com a ida do Secretário Antônio Jorge a Divinópolis.

Discutimos à exaustão a duplicação da MG-050, de Divinópolis a Belo Horizonte, que

penso  ser  importantíssima.  Só  assim  podemos  fomentar  e  fazer  crescer

principalmente o turismo e o comércio da nossa região, com a duplicação de toda a

extensão da MG-050, de Divinópolis até Belo Horizonte.
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Os 35km já estão no contrato de concessão, mas são 70km ao todo. Ainda temos

de conseguir os outros 35km. Discutimos a imediata execução de alguns trechos da

MG-050,  cujas  obras  estão  paradas  por  questões  burocráticas  que  envolvem

indenização de terrenos. Conversamos sobre isso com os Deputados Jaime Martins e

Domingos Sávio, realizamos várias ações.

Deputado  Mourão,  Sras.  Deputadas,  demais  parlamentares  presentes,  já  foram

empregados recursos estaduais, por intermédio do Governador Antonio Anastasia, da

ordem  de  R$10.684.000,00,  em  parceria  com  os  Deputados  da  região.  Agora,

estamos  chegando  com  as  nossas  emendas.  Ficamos  felizes  por  empregar  as

emendas no primeiro ano de mandato. Alocaremos R$675.000,00 para o esporte e a

cultura,  R$600.000,00  para  a  assistência  social,  R$150.000,00  para  a  educação,

R$75.000,00 para a saúde, para que as nossas ações apareçam. O nosso trabalho

está  apenas  começando  –  são nove  meses  –,  mas  conseguimos  mostrar  a  que

viemos,  a  forma como trabalhamos,  com transparência  e  compromisso,  contando

principalmente com a amizade dos companheiros. O mais gostoso é fazer política

com coração, amizade e parceria. Somente assim podemos crescer. É dessa forma

que faremos a nossa política. Temos certeza de que assim é que a nossa região

crescerá e todos serão beneficiados.

Muito  obrigado,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  Sr.  Presidente,  pela

oportunidade de usar a tribuna nesta tarde para falar  dos nossos nove meses de

muita felicidade e trabalho na Assembleia Legislativa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva – Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, nosso

Líder Deputado Bonifácio Mourão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembleia, é uma enorme alegria estar aqui novamente para

falar  de um assunto importante.  Estivemos hoje,  nesta manhã de quarta-feira,  na

sede do BDMG, no lançamento do plano de emergência das chuvas, sob o comando

do  nosso  Governador  em  exercício,  Alberto  Pinto  Coelho,  e  do  Cel.  Martins,

Coordenador-Geral  da  Defesa  Civil.  Vários  Prefeitos  estiveram  presentes  a  esse

encontro,  assim  como  representantes  dos  Comdecs,  Vereadores.  Todas  as
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comunidades participaram, particularmente as do Sul de Minas.

O tema é importante. Hoje o Governador abriu um importante seminário, que contou

com a participação de todos os interessados nessa situação fundamental e drástica

vivida pelos Municípios, tendo em vista as chuvas que os assolam impiedosamente e

que causam vítimas, prejuízos e consequências imprevisíveis.

Há vários anos o Sul de Minas vem sofrendo sérios prejuízos com o aumento das

chuvas: cidades alagadas, famílias desalojadas, pessoas vivendo grande angústia e

desespero. As chuvas assolam outras regiões do Estado.

Sem  dúvida,  esse  evento  foi  o  ponto  de  partida  para  que  os  Prefeitos

apresentassem o seu trabalho, o seu planejamento para lidar com as chuvas. É o

dever de casa que cada Município deve fazer.

Hoje a Defesa Civil,  sempre atuante e presente, orienta os Municípios de forma

muito efetiva. Certamente, com o lançamento oficial, o Estado iniciou essa maratona,

essa cruzada cívica, Deputado Rômulo, para que todos os Municípios não deixem

para a última hora, não esperem ver-se alagados, com famílias desalojadas, para,

então, buscar recursos junto à Defesa Civil. O que nos remete a essa reflexão, que

hoje teve o comando do nosso Governador, do Cel. Martins, do Corpo de Bombeiros,

da Polícia Militar, enfim, de toda a sociedade, é um chamamento à responsabilidade

dos  Municípios.  Precisamos  planejar.  O  Município  precisa  estar  preparado  para

receber as chuvas, não importa o grau. O Estado precisa efetivamente ter noção do

que o Município precisará. É a solidariedade que o Estado sempre teve para com os

Municípios.

Meu  caro  Líder  Deputado  Mourão,  hoje  o  nosso  Governador  iniciou  o  seu

pronunciamento com a palavra “solidariedade”. É a solidariedade do governo com os

Municípios mais assolados pelas últimas enchentes no nosso Sul de Minas. Estou

falando  isso,  pois  não  recebemos  somente  recursos  financeiros,  mas  também  a

presença do nosso Governador,  que acompanhou Município a Município naquelas

tragédias com chuvas torrenciais que fizeram vítimas e famílias com prejuízos do seu

bem mais precioso: seu lar, sua casa.

Reputo esse encontro como um dos mais importantes, um evento de grande valia

para  todos.  Esse  seminário,  que  terminou  há  pouco  no  BDMG,  contou  com  a
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participação não apenas da Defesa Civil, mas com a de vários Secretários de Estado,

como o Secretário de Meio Ambiente, e vários outros, que apresentaram sugestões

aos Municípios para que façam seu plano emergencial preventivo. O Estado nunca

faltou  nos  momentos  difíceis  e  encaminhou  cestas  básicas,  colchões  e  pontes.

Deputado Rômulo, pela palavra do Governador,  o Estado não quer mais isso. Ele

quer a participação efetiva do Município no seio do planejamento para que ele se

prepare e para que o Estado se planeje, particularmente dando condições reais de

tranquilidade a todos.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas e, posteriormente,

ao nosso Líder, Deputado Mourão.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Dalmo

Ribeiro.  Como  sempre,  V.  Exa.  traz  ao  Plenário  desta  Casa  temas  de  extrema

importância para melhora da qualidade de vida da população mineira. Realmente,

sabemos que os períodos chuvosos estão chegando, e todo fim de ano e início do

próximo,  infelizmente,  acontecem  desastres  ambientais  que  trazem  transtornos

graves a muitas famílias mineiras.

Ao relatar o encontro ocorrido hoje no BDMG, V. Exa. mostra claramente a boa

intenção do Governador Anastasia, do nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho,

de toda a equipe de Secretários do governo e da equipe especializada do BDMG,

voltados  para  a  necessidade  de  esclarecer  a  todos  os  Prefeitos  e  Vereadores  a

importância de o Município ter uma defesa civil organizada para tomar as medidas de

prevenção para evitar esse quantitativo expressivo de desastres que acontecem em

função do período chuvoso. Ficamos muito atentos a isso.

Esperamos  que  os  Prefeitos  tenham  o  bom-senso  de  nos  procurar  com

antecedência. Como parlamentar que nos representou nesse encontro do BMDG, V.

Exa.  tem claramente  a visão disso e já  entrou em contato  com todo o corpo da

Defesa Civil do Estado para que, juntos, trabalhemos para minimizar esses efeitos.

Como  V.  Exa.  bem  disse,  o  gasto  financeiro  é  muito  volumoso.  É  necessário

pactuação envolvendo dinheiro do governo federal e estadual e um pouco de dinheiro

dos  Municípios  que  já  estão  com  as  suas  finanças  combalidas  em  razão  desse

perverso  pacto  federativo  que  aí  se  encontra.  V.  Exa.  está,  como  sempre,
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imediatamente apontando não só o problema, mas também a solução, que, aliás, é

extremamente viável e positiva.

Então, nós, parlamentares da base de governo, sentimos orgulho de fazer parte

desta base de apoio ao Governador Anastasia, pois é um governo sério, transparente,

que se preocupa a cada instante em trazer o bem-estar para a população de Minas

Gerais.  Parabéns!  Espero que V. Exa. continue trazendo temas importantes como

este, assim como fez agora, apresentando as boas soluções para os problemas.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Muito  obrigado.  V.  Exa.  tem  razão  quando

manifesta a preocupação do governo com os nossos Municípios. Essa é a tônica do

nosso Governador Anastasia e do Senador Aécio Neves, ex-Governador, que, no ano

passado, esteve muito próximo aos nossos Municípios, particularmente do nosso Sul

de Minas, que foram assolados pelas chuvas.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao Deputado Bonifácio Mourão, nosso Líder.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) – Deputado Dalmo Ribeiro Silva, meu

prezado amigo, aliada à sua competência já conhecida por todos nós, está a sua

preocupação  com  a  comunidade  mineira,  especialmente  agora  nessa  época  de

entrada das chuvas. V. Exa. assinala muito bem a importância do plano emergencial

preventivo. Quando V. Exa. fala assim, certamente é porque está pensando no muro

de arrimo que pode evitar o desabamento de casas e poupar muitas vidas, assim

como nas vigas daquelas pontes que estão trincando e que, em razão das chuvas,

podem desabar e causar sérios transtornos ao trânsito. V. Exa. está coerente com a

linha de governo Aécio-Anastasia, aliás, desde os tempos de Aécio com o choque de

gestão e o Estado para Resultados, e agora com Anastasia com o Estado em Redes.

Tudo isso é o quê? É um Estado planejado. V. Exa. está falando exatamente sobre o

planejamento que poupará muitas vidas, economizará bastante e evitará transtornos

em inúmeras cidades, os quais são lamentáveis para todos nós. Se partirmos para o

planejamento a partir dos planos emergenciais, em todos os sentidos, os Municípios

mineiros... Nós, Deputados, temos hoje dificuldade às vezes de levar recursos para o

Município por falta de planejamento e projeto. Quantas e quantas vezes lutamos com

os  Prefeitos  para  que  atualizem  o  projeto  e  juntem  mais  documentos.  Aqueles

Prefeitos  que  entram  com  projetinho  debaixo  do  braço  têm  mais  facilidade  de
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conseguir recurso.

Portanto  V.  Exa.  está  abordando  um  assunto  de  extrema  importância.  Não

poderíamos nos silenciar nem ficar sentados assistindo a um pronunciamento como

este  sem  nos  manifestar.  Mesmo  que  o  nosso  silêncio  fosse  eloquente,  não

poderíamos  deixar  de  aplaudir  esse  pronunciamento  inteiramente  importante  e

oportuno de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado,  Deputado Bonifácio Mourão.

Pela  sua  experiência  como  ex-Prefeito  e  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de

Transportes e Obras Públicas, certamente V. Exa. pôde acompanhar muito bem e de

perto as preocupações e as angústias de cada Prefeito, aguardando um bom trabalho

para o seu Município. É um momento que queremos destacar não somente pelas

palavras  do Cel.  Martins,  nosso Coordenador-Geral,  que esteve hoje  pela  manhã

representando o Ministro  Bezerra e manifestando a  preocupação e a parceria  do

Estado de Minas Gerais com os Municípios. Ouvimos testemunhos importantes de

Prefeitos  informando  que,  durante  todo  esse  período,  o  Estado  já  pôde  oferecer

limpeza de córregos, construção de bueiros, calçamentos e particularmente medidas

de  contenção  de  riscos.  Isso  tem  sido  feito  de  forma  muito  efetiva  dentro  dos

Municípios,  e  o  lançamento  desse  plano  emergencial  de  contenção  das  chuvas

certamente é um alerta a todos os Municípios mineiros.

Nas palavras do próprio Governador, é preferível iniciarmos hoje um planejamento

bem-estruturado com toda a sociedade organizada, conscientizada. Como sabemos,

hoje essa questão já conta com muita representatividade, não somente pelas escolas,

pela sociedade, pelas autoridades, acima de tudo, para garantir a qualidade de vida.

Mesmo assim, temos de fazer o planejamento. O Estado hoje já deu início a esse

planejamento com a Defesa Civil, que deverá lançar, em poucos dias, um escritório

permanente  em  Pouso  Alegre.  Assim,  poderá  orientar  mais  uma  vez  os  nossos

Prefeitos, dando a eles toda a atenção necessária na construção e elaboração dos

Avadans, os quais poderão iniciar comunicando à Defesa Civil o que o seu Município

vem passando e o que ainda passará, a sua expectativa. Aliás, já temos condições de

saber o Município que receberá certo volume de chuvas.  Hoje ninguém pode ser

pego de surpresa, quando as famílias dormem e a enchente chega, perde-se tudo e
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pessoas morrem. É isso que o Estado não quer. O Estado quer, sem dúvida alguma,

a  prevenção  com  planejamento.  Então  é  isso  que  iremos  fazer  de  forma  muito

correta, muito efetiva, com a participação do governo, da Defesa Civil e de toda a

sociedade.

Quero  aqui  registrar  esse  grande  momento  que  vivemos  nesta  manhã,  de  um

grande ato cívico, com certeza garantindo a tranquilidade dos Municípios mineiros.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia,  ocorreu  ontem,  em  Brasília,  uma  grande  discussão  em  relação  à

proposta feita pelo Senador Aécio Neves para que tenhamos pelo menos justiça, ou

próximo de uma justiça, na divisão dos recursos no nosso país.

Tenho dito aqui algumas vezes que voltamos aos números do império. O Brasil fez

uma opção pela república quando o imperador concentrou a maioria dos recursos nas

mãos  do  poder  central,  do  governo  central,  deixando  as  províncias  totalmente

desprovidas  de  recursos,  amealhados com os tributos  e  impostos  cobrados.  Pois

agora voltamos àqueles números do império. Senão, vejamos: 19,8% de tudo que é

arrecadado das empresas no Estado de Minas Gerais, no Brasil, são divididos com

27 Estados e cinco mil quinhentos e sessenta e tantos Municípios. O restante fica

com o poder central, com o governo federal. E agora estamos vivendo, o nosso país,

essas questões mais graves para a vida dos brasileiros.

Vendo aqui o Deputado Doutor Wilson Batista, lembrei-me da situação da saúde.

Até o recurso da saúde chegar  à pessoa lá,  no Município, é uma verdadeira “via

crucis”.  Se  falarmos  da  segurança,  veremos  que  hoje  98%  do  investimento  em

segurança pública no Estado de Minas Gerais saem dos minguados recursos dos

cofres estaduais e 100% do custeio dos presos, das penitenciárias, da segurança

pública saem também dos cofres estaduais. Há alguns anos, em 2003, no Estado de

Minas havia 18 mil presos e hoje há 54 mil, e essas pessoas fazem duas grandes

refeições  por  dia,  portanto,  estamos falando de mais  de  100 mil  refeições  que o

Estado  de  Minas  Gerais  custeia  com  os  recursos  do  seu  cofre.  É  um  desafio



1035
____________________________________________________________________________

monumental!

Ontem, o Senador Aécio Neves deu um alento para os Estados, especialmente para

os Municípios mineradores, mas logo veio uma crítica pesada. E de quem? De quem,

desde o início,  anunciou a todos nós que faria uma oposição pesada ao Senador

Aécio Neves. Refiro-me ao político, ao ex-Ministro José Dirceu - nem sabemos bem o

que ele é hoje.  Mas ele,  de alguma forma, alimentou todos os políticos para que

falassem contra a proposta do Senador Aécio Neves, dizendo que ela não atende os

Municípios.  Os  números  são  muito  claros:  essa  proposta,  além  de  atender  os

Municípios - e muito bem -, atende muito mais do que a proposta que o PT e José

Dirceu querem que vingue.  Muito  mais  do  que isso,  atende  os  Estados também,

porque há ligação de um Município com o outro, que só o Estado pode realizar. A

proposta do Senador Aécio Neves prevê que haja esse atendimento.

Portanto,  temos  agora  uma  oposição  de  José  Dirceu.  Ele  comanda  vários

Deputados que sobem nesta tribuna para fazer críticas. Pergunto: o que José Dirceu

fez  por  Minas  Gerais?  Ele  é  mineiro.  Eles  gostam  de  dizer  que  a  Presidente  é

mineira.  José Dirceu também é mineiro. Repito: o que José Dirceu fez por Minas

Gerais?  O  que  José  Dirceu  fez  pelo  Brasil?  Agora  José  Dirceu  prejudica  Minas

Gerais, e o mais grave é que não é verdade o que está falando. Nós não vamos

aceitar isso. Os dados que temos é de que voltamos ao Império. O governo central

brasileiro  é  um  governo  imperialista,  está  ficando  com  os  recursos  nas  mãos  e

deixando à míngua Estados e Municípios.

Deputado Bonifácio Mourão, antes de lhe conceder aparte, quero citar um dado da

penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria. Lá há 200 presos estrangeiros,

que  são  ligados  ao  tráfico  internacional  de  drogas.  Eles  não  estão  em  uma

penitenciária  federal.  O  governo  do  Estado  tem  de  alimentá-los  todos  os  dias  e

mantê-los presos no Estado de Minas Gerais, pagando por isso, além das nossas

forças de defesa social estarem todas obrigadas e responsabilizadas também, nos

chamados crimes federais e internacionais.

Com muito prazer, concedo aparte ao meu Líder, o Líder do PSDB na Assembleia

Legislativa, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, temos a honra de
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liderar o nosso Bloco Parlamentar Transparência e Resultados, que inclui o nosso

partido, PSDB.

Quero apartear V.  Exa. e falar  sobre a questão do dia de Matias Cardoso,  pois

temos  uma  posição  semelhante  à  sua.  V.  Exa.  abordou  outro  assunto,  mas

oportunamente falaremos sobre ele. Aliás, já conversamos com o nosso Deputado

Luiz Henrique, que defende o pleito de Matias Cardoso. Voltaremos a essa discussão,

porque, a nosso ver, isso eleva cada vez mais o nível do debate nesta Assembleia.

V.  Exa.,  como  os  outros  Deputados  que  se  manifestaram  hoje,  entre  eles  o

Deputado Luiz Henrique, deu uma aula de história neste Plenário, o que é de extrema

importância  para  elevar  cada  vez  mais  o  nível  da  nossa  Assembleia  Legislativa.

Também gostaríamos de entrar nesse debate, o que faremos oportunamente.

Mas  aparteamos  V.  Exa.  neste  momento  porque  não  podemos  nos  cansar  de

discutir o assunto que V. Exa. está abordando: o pacto federativo, que, como bem

dizia o Senador e ex-Governador Aécio Neves, é a refundação da Federação. Ele

falava e continua falando isso a todo momento, da mesma forma como o Governador

Anastasia e os Deputados, dessa tribuna, sem qualquer resultado. Como V. Exa. está

mostrando  números,  todos  sabemos  que  quase  70%  da  arrecadação  tributária

nacional fica em Brasília, no governo federal, e o restante vai para 27 Estados e mais

de 5.500 Municípios. A consequência disso é que, a não ser os Municípios que têm o

privilégio de contar com uma madrinha em seu território, como uma grande indústria,

todos os outros, que são 98%, estão em situação deplorável e lamentável. Enquanto

isso, os Estados têm uma dívida absurda, como é o caso de Minas Gerais, que está

pagando cerca de R$4.000.000.000,00 ao ano, entre juros e correção feita pelo IGP-

DI, quando poderia ser pelo IPCA, o que daria uma diferença de R$2.000.000.000,00

ao ano. Imaginem o que um Governador da honradez e competência de Anastasia

poderia  fazer  com R$2.000.000.000,00  não  só nas  áreas  sociais  -  de  saúde,  de

educação e infraestrutura urbana -, como também pelos nossos servidores, entre eles

as nossas professoras! Critica-se tanto o que se paga aos professores, quando na

verdade o governo quer e precisa lhes pagar melhor, mas não tem com o que, porque

o recurso fica todo no governo federal. Assim, V. Exa. aborda um assunto que não me

permite  outro  aparte  a  não ser  em  concordância  com o  que está  dizendo.  Muito
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obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado. V. Exa. vem abrilhantar a nossa manifestação,

lembrando  algo  muito  importante:  impõe-se  não  somente  a  Minas  Gerais,  mas

também  a  outros  Estados,  o  pagamento  de  uma  dívida  construída  não  pelos

governos atuais, mas por governos passados.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  ontem  tive  o

enorme prazer de participar de uma audiência pública a pedido do Senador Aécio

Neves, que apresentou um substitutivo sobre a CFEM - eu estava lá para aplaudi-lo e

apoiar esse substitutivo, que, como se disse aqui,  vai aumentar a arrecadação de

Minas  Gerais.  Tenho,  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  aguardado  a

homologação dessa lei, um projeto que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional,

pelo qual parte do CFEM será distribuída para as regiões mais carentes do Estado.

Também hoje pela manhã tive o prazer de argumentar com V. Exa., e entramos em

contradição, mas gostaria de dizer por que o fiz. Tudo começou com Aécio Neves,

que em 2003 criou uma secretaria que promoveu não só o desenvolvimento da nossa

região,  como  também  a  melhora  da  nossa  autoestima.  Com  isso,  em  2005,  a

Unimontes começou o chamado Movimento Catrumano, criando o Dia dos Gerais, o

que não significa que vamos dividir Minas ao meio, mas somarmos com Minas os

Gerais.  É  um resgate  histórico,  e  espero  que essa discussão tome corpo.  Tenho

certeza,  João,  que  você,  como  professor  de  História,  doutor  em  história,  será

signatário dessa Proposta de Emenda à Constituição nº 21 e vai caminhar conosco -

os  catrumanos  do  Norte  de  Minas  -,  para  fazer  justiça  àquele  povo  sofrido,  que

naturalmente começou a ser assistido com o nosso querido Aécio Neves.

O Deputado João Leite* – Obrigado, Deputado Luiz Henrique. Temos todo carinho

pelo nosso Norte de Minas e não abrimos mão daquele povo tão amado. Em nenhum

momento nossa preocupação é que o Estado seja dividido. Isso não é possível. Não

podemos perder ninguém deste Estado tão amado. Pela manhã tive oportunidade de

manifestar a minha preocupação quanto à questão da história. Na verdade, faltam

ainda mais elementos para essa discussão, e o Deputado Bonifácio Mourão tem uma

contribuição a dar.  Creio que, além de alterar a Constituição do Estado, podemos
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discutir história, contribuindo, assim, com a própria história. Também podemos reunir

os dados que temos com os dados levantados pela Unimontes. Isso vale para todo o

Estado de Minas Gerais, tem todo o nosso respeito, mas também a nossa firmeza de

posição. Se eu for convencido, ou melhor, se eu tiver a convicção de que é dessa

maneira,  terá  o  meu  voto  também.  Sem  dúvida  alguma,  temos  uma  grande

oportunidade de abrir uma discussão muito rica e conhecer cada vez mais sobre a

história.

Vejam que a nossa conversa pela manhã provocou até mesmo o Deputado José

Henrique, que defendia dali da Mesa da Assembleia: ora, o primeiro ouro encontrado

foi no Cuieté. O nosso Rio Cuieté, afluente do Rio Doce. Portanto, o Deputado José

Henrique defende que a Barra do Cuieté, o Cuieté Velho, teria de ser lembrado neste

momento. É isso que suscita discussões como esta. Creio que estamos todos juntos

na construção deste nosso Estado, que tem contribuições das mais variadas e mais

valiosas em todos os sentidos, a partir dos povos que habitaram aqui primeiramente,

que foram as nações indígenas; depois, vieram os europeus. A primeira leva foram os

portugueses, mas também vieram os italianos e vários imigrantes para o nosso país

que contribuíram para a construção deste Estado maravilhoso que temos.

Para encerrar, Sr.  Presidente e Srs. Deputados, gostaria de deixar aqui a nossa

firme convicção  em  relação  ao  momento  histórico  que  estamos  vivendo.  Tem de

haver uma mudança. Não é possível voltarmos ao imperialismo; não é possível um

poder central imperialista como este que estamos vivendo; não é possível que esse

poder central legisle e obrigue os Estados a cumprir uma legislação sem olhar para

os cofres dos Estados e para suas arrecadações; não é possível que lá no poder

central  se  decida  liberar  determinados  tributos  que  incidem  sobre  a  divisão  com

Estados e Municípios  enquanto as  contribuições, que não trazem esse valor  para

Estados e Municípios, permanecem intactas.

Sr. Presidente, já estou concluindo. Trata-se de um momento muito forte da vida

brasileira porque, para além dessa centralidade, temos um momento de discussão

das dívidas dos Estados, em particular do Estado de Minas Gerais. Importante dizer

que  no  momento  que  reunimos  essa  dívida  do  Estado  de  Minas  Gerais,  eu  era

Deputado nesta Casa, e nem sabíamos quais eram as nossas dívidas. A União ficou
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com toda dívida de Minas Gerais, a qual foi construída por governos passados, mas,

naquele momento, tínhamos os índices que eram bons. No entanto, hoje eles têm de

ser mudados.

Por fim, lamentavelmente, José Dirceu trouxe as lembranças daquilo mais antigo,

que  é  a  prática  stalinista.  Às  vezes  essa  prática  se  une  aqui  neste  Plenário  da

Assembleia  Legislativa  com uma outra  mais  antiga  ainda,  a  do  coronelismo.  Em

alguns momentos temos aqui a junção do stalinismo com o coronelismo, mas iremos

combater isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados

e  senhores  telespectadores  da  TV  Assembleia,  hoje  voltei  à  tribuna  para  falar

novamente sobre a Cemig e a perda de qualidade que essa empresa tem sofrido em

nosso Estado com os frequentes apagões, quedas de cabos e mortes.

Todos nesta Casa sabem, assim como os telespectadores da TV Assembleia, que

fui a Bandeira do Sul, e participei ativamente da dor do povo do Município. Até hoje a

Cemig não assumiu a responsabilidade pelo grave acidente.

Com a prerrogativa da imunidade pelo uso da palavra que tenho, assim como a tem

todo parlamentar, posso dizer e sempre repetirei que a Cemig é a grande responsável

pelo acidente ocorrido em Bandeira do Sul e pela morte de um motoqueiro ocorrida

em  Belo  Horizonte  na  semana  passada.  Ele  esbarrou  em  um  cabo  que  estava

arrebentado em decorrência das primeiras chuvas; a Cemig demorou mais de seis

horas para chegar ao local...

Estou muito indignado porque a Cemig, em vez de dar a resposta devida ao povo

do  Estado,  decide  processar  o  Sindieletro  e  seu  Coordenador-Geral.  Deputado

Celinho do Sinttrocel, V. Exa., que é sindicalista e sabe da importância do sindicato na

vida do País,  saiba que a Cemig mandou correspondência a todos os filiados do

sindicato  avisando que  está  processando o  Sindieletro  e  seu Coordenador-Geral.

Pasmem, o Sr. Jairo, que é o Coordenador-Geral, disse que talvez o acidente não

tivesse  acontecido  se  a  rede  elétrica  da  Cemig  em  Bandeira  do  Sul  fosse  mais

moderna! Por causa disso, a Cemig decide processar o Sindieletro por danos morais
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e difamação, e também a mim. A Cemig quer que eu explique o fato de ter dito que

ela é a responsável pelo acidente em Bandeira do Sul. Repetirei: Presidente Djalma

Moraes, talvez, por estar o senhor há tanto tempo na Presidência da Cemig, esteja

pensando que é o dono dela. Se a Cemig não mudar a forma de trabalhar, se não

melhorar  a  manutenção,  se  não  investir  seriamente  nas  redes  elétricas,  mais

acidentes  graves  acontecerão  em  Minas  Gerais,  e  é  isso  que  o  Sindieletro,  esta

Casa, o povo de Belo Horizonte, da Região Metropolitana e do Estado inteiro querem

evitar.

É um absurdo que a Cemig agora comemore, no informativo chamado “Linha Viva”,

que o Ministério Público tenha arquivado o processo de Bandeira do Sul. O Ministério

Público pode ter arquivado o processo, mas a Cemig é a responsável.  Se não foi

como o Presidente do Sindieletro disse (“se a rede fosse mais moderna, o acidente

talvez não tivesse acontecido”) por que a Cemig foi lá e trocou a rede elétrica de

Bandeira  do  Sul?  Aqui  mesmo,  por  meio  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,

exigimos que a Cemig fizesse isso,  e  ela  o  fez,  ela  substituiu  a rede elétrica do

Município.  Fez  outras  coisas:  levou  para  lá  o  Energia  do  Bem,  trocou  algumas

geladeiras e alguns chuveiros elétricos, mas isso não basta. Segundo a imprensa,

mais  de  100 cabos  se  arrebentaram  e  ficaram  chicoteando,  com risco  em vários

locais na região metropolitana.

Sr. Presidente, hoje mesmo, na reunião da Comissão de Assuntos Municipais, foi

aprovado um requerimento convocando a Cemig para explicar o motivo de tantos

apagões, para fornecer o número de cabos arrebentados, para esclarecer a situação

da  rede  subterrânea.  Como  ela  está,  afinal  de  contas?  O  povo  da  Região

Metropolitana e de Belo Horizonte tem o direito de saber.

O Deputado Celinho do Sinttrocel, que é sindicalista como eu já fui, sabe. Quando

fui sindicalista do Sindicato dos Bancários, Deputado Celinho, o mote da campanha

era “Sindicato  Cidadão”,  pois  o sindicato  não deve se  preocupar  apenas  com as

questões  econômicas  dos  seus  filiados,  mas  também  com  a  cidadania,  com  os

cidadãos. Se houvesse em Belo Horizonte ou no Estado uma associação de clientes

da Cemig para cobrar dela um serviço melhor, isso não aconteceria. Está na hora de

se criar uma associação de clientes da Cemig para saber quais critérios comporão a
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tarifa final de energia elétrica e para fiscalizar o serviço da Cemig. É preciso fiscalizar

mesmo, porque o serviço tem sido fornecido com baixíssima qualidade. E é a tarifa de

energia elétrica mais cara do Brasil, que tem a tarifa mais cara do mundo. Portanto,

Sr. Djalma, podemos dizer que, em Minas Gerais, a Cemig cobra a tarifa mais cara do

mundo. E agora haverá distribuição de lucros. Quero que os Deputados saibam que

nessa  distribuição,  pasmem!,  os  Superintendentes  e  Gerentes  receberão

R$250.000,00  de  participação  nos  lucros,  enquanto  os  técnicos  receberão

R$9.000,00.  A reforma  da  rede  elétrica  de  Bandeira  do  Sul  custaria  menos  de

R$200.000,00.  Distribuição  de  R$250.000,00  para  o  Presidente  da  Cemig  em

participação nos lucros é algo que devemos verificar nesta Casa. Isso não pode ficar

assim. A Cemig não pode se transformar em uma empresa de meia dúzia de pessoas

apenas. Tive uma conversa com o Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto, com o

objetivo de marcar uma reunião com o Sr. Djalma Morais para verificar essa questão.

O Deputado Celinho do Sinttrocel também apresentou, na Comissão do Trabalho,

um requerimento solicitando que a Cemig venha explicar  as  relações de trabalho

entre a diretoria e os trabalhadores.

Agradecendo ao Sr. Presidente a paciência de conceder-me mais alguns minutos,

digo que é lamentável que a outrora melhor companhia de energia do Brasil utilize

essas  práticas  fascistas.  Querem  intimidar  o  Jairo,  do  Sindieletro.  Isso  é  perder

tempo, porque não estou com medo da Cemig nem dos seus Diretores. O Sindieletro

também não está com medo. Por que não estabelecer uma negociação séria com os

trabalhadores? Por que não dar satisfações convenientes aos mineiros, clientes da

Cemig? Lanço aqui  essa ideia:  que os clientes da Cemig criem uma associação.

Talvez assim  o Sindicato  tenha uma ajuda.  Como o Sr.  Djalma vai  processar  os

clientes da Cemig, que estão tendo prejuízos muito grandes? Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  fez  retirar  da  pauta  desta  reunião  a

indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ivan Alves Soares para o

cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas

Gerais – Ipem-MG – e as Propostas de Emenda à Constituição nºs 16, 18 e 25/2011,

apreciadas na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  20ª  Reunião

Ordinária, em 18/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.699/2011, do Deputado Antônio

Júlio, e 2.347/2011, da Deputada Rosângela Reis; de Segurança Pública - aprovação,

na  26ª  Reunião  Ordinária,  em  18/10/2011,  do  Requerimento  nº  1.673/2011,  do

Deputado Elismar Prado; de Transporte - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em

18/10/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.598/2011,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 1.611 e 1.612/2011, do Deputado Carlin Moura, 1.616/2011, do Deputado

Anselmo  José  Domingos,  1.620  e  1.677/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  e

1.678/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Direitos Humanos – aprovação, na

24ª Reunião Ordinária, em 19/10/2011, do Projeto de Lei nº 2.289/2011, do Deputado

Dilzon  Melo;  de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na 21ª  Reunião  Ordinária,  em

19/10/2011, dos Requerimentos nºs 1.614/2011, do Deputado Romel Anízio, 1.621 e

1.622/2011,  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  1.626  a  1.630,  1.674  e  1.675/2011,  do

Deputado Doutor Viana, 1.679/2011, do Deputado Pompílio Canavez, e 1.701/2011,

do Deputado Hélio Gomes; da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 18ª Reunião

Ordinária,  em  19/10/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.182/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro; e de Educação – aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 19/10/2011, dos

Projetos de Lei nºs 2.133/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 2.134, 2.244 a 2.247,

2.250 e 2.251/2011, do Governador do Estado, e do Requerimento nº 1.595/2011, do

Deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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Sr.  Presidente -  Requerimento  do  Deputado  Arlen  Santiago  em  que  solicita  a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei  nº 687/2011.  A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita que o

Projeto de Lei nº 1.635/2011 seja distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  nº  770/2011,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  em  que solicita

sejam encaminhados à Secretaria  de Defesa Social as notas taquigráficas da 21ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, cópia de ofício do Sindicato dos Psicólogos

de Minas Gerais e pedido de informações sobre o número de psicólogos existentes

por  unidade  prisional  no  Estado,  a  situação  funcional  desses  profissionais  e  os

trabalhos e os projetos desenvolvidos por eles nas respectivas unidades. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 797/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

encaminhado ao Hospital João XXIII pedido de informações referentes a acidentados

com  motos  em  Belo  Horizonte.  A Mesa da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

797/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  808/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  os

afastamentos  de  servidores  públicos  causados  por  acidentes  e  doenças

ocupacionais.  A Mesa da Assembleia  opina  pela  aprovação do requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 846/2011,  da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
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sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa Social  as  notas  taquigráficas  da  7ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre os índices de

violência no Município de São Joaquim de Bicas. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 846/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  856/2011,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  em que pleiteia

sejam solicitadas ao Cel. PM Jader Mendes Lourenço informações sobre a relação

das famílias que habitam moradias funcionais,  nos termos do Decreto Estadual nº

44.280, de 2006. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  920/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  dados

estatísticos relativos ao número de pessoas com autismo no Estado, bem como sobre

as  ações  e  os  programas  desenvolvidos  pelo  Estado  nessa  área.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 933/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja  encaminhado à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana pedido  de

informações para que envie cópia do estudo técnico sobre a Região Metropolitana do

Vale  do  Aço elaborado pela empresa Unileste.  A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.039/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o

funcionamento do Ipsemg na Cidade Administrativa.  A Mesa da Assembleia  opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.  Em
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votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.039/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.042/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja

encaminhado  à  Seplag  pedido  de  informações  sobre  o  contrato  que  menciona,

celebrado entre essa Secretaria e a Linhares Engenharia Ltda. para a prestação de

serviços na área externa da Cidade Administrativa. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.042/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.045/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre o cronograma e a planilha de

implementação do Programa de Eficiência Energética. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.045/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que solicita 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 Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados que

aqui se encontram: João Leite, Sargento Rodrigues, Pompílio Canavez, Celinho do

Sinttrocel,  Inácio  Franco  e  Liza  Prado.  Venho  aqui  trazer  boas  notícias  para  a

população  mineira.  O  nosso  Governador  Anastasia,  do  PSDB,  está  fazendo uma

visita  ao  exterior  para  apresentar  Minas  Gerais  aos  empresários  indianos.

Posteriormente  ele  irá  à  Suíça,  onde  apresentará  propostas  aos  empresários

estrangeiros para que façam importantes investimentos em nosso Estado. Parabenizo

o Governador Anastasia e ressalto que, na sua ausência, o Estado está muito bem

representado pelo Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho.

Sr. Presidente, quero dizer ainda aos que nos acompanham que o Governador, ao
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apresentar  Minas  Gerais  ao  exterior  como  um  Estado  forte,  consolidado  e  bem-

administrado, tem a credencial do Banco Mundial, que reconhece os bons efeitos do

choque de gestão. Quero reiterar a diferença explícita, clara e objetiva entre dívida

pública e déficit zero. São coisas distintas, mas lamentavelmente a Oposição tem o

hábito  de  apresentar,  de  modo  confuso,  esse  assunto  para  o  povo.  São  coisas

diferentes.

Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  quero  lamentar  o  fato  de  alguns

integrantes  do  governo  federal  -  não  todos  -  estarem dando  orientação  contra  a

proposta do Senador Aécio Neves, que reuniu contribuições do Senador Flexa Ribeiro

e  do  Senador  Clésio  Andrade  a  respeito  da  mudança  na  base  de  cálculo  dos

“royalties” da mineração e estabeleceu o mesmo tratamento dado aos “royalties” do

petróleo.  O objetivo  disso  seria  aumentar  a  compensação financeira  da  atividade

mineral paga aos Municípios. Pois bem, o governo federal alega que essa proposta

tiraria  recursos dos Municípios,  o que não é verdade.  Lamentavelmente -  repito -

alguns integrantes do PT têm o hábito de divulgar inverdades para a população. Volta

à cena, agora, o ex-Ministro José Dirceu, para criticar a proposta do Senador Aécio

Neves.  Vou  contra-argumentar  com  um  exemplo  prático.  Considere-se  o  valor

simbólico, para faturamento bruto, de R$100.000.000,00, e veja-se a diferença entre

a proposta do Senador Aécio Neves e a proposta do governo federal, do PT. Pela

proposta que o PT defende, o Município receberia a porcentagem de 65% sobre os

3%, o que, em nosso exemplo, daria o valor de R$1.950.000,00. Pela proposta do

Senador Aécio Neves, o Município receberia a porcentagem de 50%, mas sobre os

5%  do  faturamento  bruto,  o  que,  em  nosso  exemplo,  daria  um  valor  de

R$2.500.000,00; ou seja, a proposta do Senador Aécio Neves é bem melhor. Portanto

essa proposta aumenta o valor  dos atuais 3% do faturamento líquido para 5% do

faturamento bruto das mineradoras. Fico, caros Deputados e Deputadas, preocupado,

pois, como recentemente o governo federal interferiu no comando da Vale, podemos

imaginar que o PT queira favorecer as mineradoras, em detrimento dos Municípios e

dos Estados. Temos de estar atentos a isso.

Portanto vamos detalhar muito bem a proposta do Senador Aécio Neves. A proposta

apoiada pelo PT prevê o pagamento de “royalties” de até 3%; a de Aécio é de 5%
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sobre o faturamento bruto. Para disfarçar, o pessoal do governo federal diz que a

proposta  de  Aécio  tira  recursos  dos  Municípios  mineradores,  e  isso  é  mentira.  A

proposta  que  o  PT  apoia  prevê  12%  dos  recursos  para  a  União,  65%  para  os

Municípios e 23% para os Estados. Já a proposta de Aécio mantém os mesmos 12%

para a União, e a participação dos Municípios mineradores passa a ser de 50%, mas

com  a  base  de  cálculo  passando  de  3%  para  5%  (isso  o  PT  esconde),  e  os

Municípios mineradores terão um grande aumento em seus recursos.  Além disso,

pela  proposta  de  Aécio,  é  criado  um  fundo  com  8%  dos  recursos,  para  que  os

Estados  façam  obras  que  beneficiem  os  Municípios  diretamente.  Essa  proposta

aumenta também a participação do Estado, que passa de 23% para 30%, isso porque

várias  obras  que  os  Municípios  mineradores  precisam  não  podem  ser  feitas

isoladamente por eles.

Os  recursos  vão  ser  obrigatoriamente  utilizados,  como  já  definiu  o  Supremo

Tribunal  Federal,  para  recompor  danos  causados  pela  atividade  mineradora.  O

Senador Aécio Neves disse que a proposta dele tem um objetivo central: colocar o

tema  em  discussão  de  uma  forma  que  realmente  ajude  Minas  e  os  Municípios

mineiros,  porque  esse  marco  regulatório  costuma  ficar  num  ritmo  de  vaivém:  o

governo federal sinaliza que vai votar, depois recua. O Senador Aécio Neves tomou a

frente e apresentou no Senado uma proposta que vai,  evidentemente, melhorar a

situação dos Municípios. Para termos uma ideia, pela proposta de Aécio, 12% ficarão

com a União,  30% com os  Estados,  50% com os Municípios  e 8% destinados  à

criação  de  um  fundo.  Esse  fundo  especial  fará  a  distribuição,  entre  todos  os

Municípios  dos  Estados  mineradores,  do  total  arrecadado  com  os  “royalties”

provenientes  da  atividade  mineradora,  independentemente  de  produzirem  ou  não

minério. Os recursos serão alocados em um fundo especial, criando-se a cobrança, a

título  de  participação  especial,  em  jazidas  de  alta  rentabilidade  de  produção  e

exportação, como já ocorreu com o petróleo. Nesse caso, aplicam-se sobre a mesma

base de cálculo do CFEM alíquotas que variam de 1% a 2,5%.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, mais uma vez quero reiterar aqui que Aécio

Neves, em seu projeto, não deixa brecha para sonegação, pois o recolhimento da

CFEM  será  feito  sobre  a  receita  bruta.  Quanto  ao  percentual  de  Municípios,  o
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Senador  Aécio  Neves  demonstrou  ontem,  no  Plenário  do  Senado,  ao  Prefeito  de

Congonhas, meu ex-aluno Anderson Cabido, do PT, que Congonhas, que recebe hoje

R$37.000.000,00, se a regra for aprovada, passará a receber R$110.000.000,00. O

Prefeito de Congonhas questionou o Senador Aécio Neves, dizendo que sua proposta

facilitaria a sonegação, e Aécio respondeu que o cálculo é sobre a receita bruta, não

havendo como sonegar. E disse que Congonhas, que recebe hoje R$37.000.000,00,

pela nova regra, passará a receber R$110.000.000,00. Isso foi ao vivo, publicamente,

no debate.

Portanto, Deputadas e Deputados, vamos torcer para que as interferências do hoje

consultor  e ex-Ministro José Dirceu não continuem trazendo prejuízos para  Minas

Gerais,  que já  tem sofrido  demais  por  causa de ações  de alguns integrantes do

governo federal. Acho que o governo federal precisa rever essa situação a favor da

população mineira.  Vamos deixar de lado as questões pessoais e políticas.  Aécio

Neves  governou  este  Estado  com  muita  propriedade  e  eficiência  e  deixou  aqui

também um Governador extremamente competente - o Governador Anastasia -, para

dar sequência ao nosso projeto. Problemas todos temos, todos os Estados e todas as

cidades têm problemas, o governo federal tem problemas, mas, quando se trata de

pensarmos em melhoria de vida para a população, as questões pessoais e políticas

têm que ser deixadas de lado. Parece que há um medo enorme da influência de

Aécio Neves. Todo mundo da Oposição quer falar toda hora contra Aécio Neves. Ora,

vamos deixar o homem trabalhar, produzir, como sempre fez ao longo da sua carreira

pública, nos 16 anos de Deputado Federal, Presidente da Câmara, Governador de

Minas e  agora  Senador.  Fico  com receio,  caro  Presidente  Inácio  Franco,  de,  em

Brasília,  a base do governo não aprovar o projeto do Senador Aécio Neves. Será

lamentável, um prejuízo enorme para Minas Gerais. Repito, vamos deixar o homem

trabalhar.

Concedo aparte ao nobre Líder, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. está

fazendo justiça a um dos projetos  mais  importantes  em tramitação no Congresso

Nacional, de autoria do nosso ilustre Senador e grande Governador de Minas durante

oito anos, Aécio Neves. Não sei realmente como explicar a posição do stalinista José
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Dirceu nesse caso.  Não entendemos  como esse ex-Deputado pretende fazer  um

governo  paralelo  em  seu  apartamento  e  num  dos  hotéis  em  Brasília.  Em  seu

apartamento ele recebe visitas de Ministros, Deputados e assim por diante, sempre

procurando tumultuar. Agora ele quer tumultuar o projeto do Senador Aécio Neves.

Tumultuar procurando chegar aonde? Quem ele quer beneficiar com isso? Conforme

frisou bem V. Exa., ele deseja fazer prevalecer a mentira, isto é, a de que o projeto do

Senador Aécio Neves prejudica os Municípios brasileiros. V. Exa., engenheiro que é,

está demonstrando, com números, exatamente o contrário: ele beneficia não apenas

Congonhas, do Prefeito Cabido, com uma arrecadação quase quatro vezes maior do

que a atual, e os Municípios mineradores, mas todos os Municípios mineiros. Isso é

extremamente  importante,  sobretudo  se  considerarmos  a  situação  em  que  se

encontram  os  Municípios.  Nos  últimos  oito  anos,  a  participação  dos  Municípios

brasileiros  na  arrecadação  dos  impostos  nacionais  caiu  de  27%  para  21%.  E  a

consequência é esta que está aí.

Quando o Senador Aécio Neves vem com um projeto como esse, ele o faz na hora

certa. É uma ideia luminosa de melhorar a situação de vez. O pacto federativo nunca

acontece. A reforma tributária que precisa ser feita neste país também não acontece.

Então,  é  preciso buscar  remédios,  paliativos  como esse,  que aliviarão a  situação

lamentável  em que  os  Estados  e  Municípios  se  encontram.  O Deputado  Rogério

Correia disse que, quando se fala de Aécio Neves, aparecem inúmeros Deputados

para defendê-lo; quando se fala de Anastasia, não aparece ninguém. Isso é mais uma

mentira.  Até  porque,  Deputados  Rômulo  Viegas  e  João  Leite,  Presidente  Inácio

Franco, quando se fala de Aécio ou de Anastasia, para nós é a mesma coisa. São

dois grandes mineiros, que fizeram um dos maiores governos da história do Estado.

Ao longo de oito anos, eles trabalharam juntos de forma brilhante, levando melhoria

para  todas  as  áreas  -  saúde,  educação,  assistência  social,  meio  ambiente,

infraestrutura urbana -, incluindo as territoriais, ou seja, todos os Municípios de Minas

Gerais. Não há um Município que não tenha pelo menos três obras do governo Aécio-

Anastasia. Nós, Deputados da base de governo, não fazemos distinção entre Aécio

Neves e Anastasia. Se a Oposição faz, é problema dela, e não, nosso. Para nós, são

dois grandes mineiros que fizeram e continuam fazendo um dos maiores governos do
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Estado de Minas Gerais.  Um dos maiores reconhecimentos que o povo de Minas

Gerais poderia dar a esses dois políticos foi a vitória retumbante de Anastasia, com o

apoio de Aécio Neves. Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Gostaria de fazer um acréscimo ao aparte do

líder  Mourão. A obra do ex-Governador  e Senador  Aécio Neves e do Governador

Anastasia está firmada em Minas Gerais. Lamentavelmente, não temos uma obra da

chamada mineira Dilma Rousseff e do José Dirceu. Pergunto: o que o José Dirceu fez

pelo  Estado  onde  nasceu?  Ele  só  está  atrapalhando,  porque  fará  os  Municípios

perderem dinheiro caso sua tese seja vencedora. Mas não será, porque não atende

Minas  Gerais.  É  impressionante  como  ele  consegue  seguidores.  O  seu  aluno

Anderson Cabido fez uma coisa descabida ao querer que Congonhas receba menos,

perdendo recursos para a sua cidade. Ele tem é que apoiar a proposta do Senador

Aécio Neves.

Quero lembrar algumas ações do Governador Aécio: o projeto de enfrentamento da

pobreza  rural,  com  recursos  internacionais,  o  programa  de  proteção  às  famílias

vulnerabilizadas e o Minas Olímpica.  Fomos Secretários em 2003,  época em que

havia  54  Municípios  com  jogos  escolares,  mas  fechamos  o  ano com quase  700

Municípios.

Podemos falar da revitalização de Confins e da Cidade Administrativa, que salvou a

Zona Norte de Belo Horizonte, que, a cada dia, ficava mais pobre, paupérrima. O ex-

Governador Aécio Neves teve essa visão. É claro que não podemos nos esquecer

nunca do programa que levou asfalto a mais de 200 cidades, cujas estradas não

eram asfaltadas. Por isso, mais de 90% dos mineiros aprovam os governos Aécio e

Anastasia.  É  pela obra realizada.  Pouca conversa e muito  trabalho,  muita  obra e

muito  planejamento  para  Minas  Gerais.  Parabéns.  Defendemos  o  Senador  Aécio

Neves, porque faz a defesa dos Municípios e dos Estados, e o não à volta do Império

no  Brasil.  O  imperialismo  é  passado  no  Brasil  e  não  pode  ser  defendido  mais.

Parabéns, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado. Sr. Presidente. Para encerrar, quero

dizer a todos que deixemos o Senador Aécio Neves trabalhar. As questões pessoais e

políticas  devem ficar  em segundo plano.  Repito  isso,  Sr.  Presidente,  e agradeço.
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Espero contar sempre com o apoio dos pares nesta Casa. 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 especial de amanhã, dia 20, às 18h30min, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE MINAS E ENERGIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 10h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação

da Liderança do BPS), membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;  e  os  Deputados  Antônio  Júlio,  Sávio  Souza  Cruz,  Antônio  Carlos

Arantes,  membros  da  Comissão  de  Minas  e  Energia.  Está  presente,  também,  o

Deputado Adalclever  Lopes.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  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 o

atual  processo  de  licenciamento  ambiental  da  Mina  Capão  Xavier,  de

responsabilidade da Minerações Brasileiras  Reunidas  -  MBR -,  cujo procedimento

administrativo anterior foi anulado por decisão da Justiça Federal, e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente da Região

Central  Metropolitana de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  Isabel

Cristina  de  Menezes,  Diretora  Técnica  da  Superintendência  da  Região  Central

Metropolitana;  e  os  Srs.  Daniel  Medeiros  de  Souza,  Superintendente  de
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Regularização Ambiental;  representando Adriano Magalhães Chaves, Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Carlos Eduardo Ferreira

Pinto, Promotor de Justiça e Coordenador da Regional das Promotorias de Justiça do

Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, representando Luciano

Luz  Badini  Martins,  Promotor  de  Justiça  e  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio

Cultural,  Urbanismo  e  Habitação;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor

Ambiental  do  Estado;  Robert  Laviola  Vagliano,  Presidente  do  Condomínio  Jardim

Monte Verde; e Eamon Richard Liston, Vice-Presidente do Condomínio Jardim Monte

Verde, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

que façam suas exposições. Registra-se a presença do Deputado Célio Moreira, que

assume a direção dos trabalhos.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários da reunião. Registra-se a presença dos Deputados Rogério Correia, Carlos

Henrique  e  Rômulo  Veneroso.  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

Adalclever Lopes (4) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para

suspender, atendendo a demanda apresentada pelo Ministério Público Estadual,  o

processo  administrativo  de  desenvolvimento  da  Mina  Capão  Xavier  até  que  o

licenciamento ambiental anulado pela Justiça Federal no julgamento do Processo nº

2004.38.00.013593-0 seja refeito; seja encaminhado ao Advogado-Geral do Estado

pedido de providências para rever o parecer emitido pelo Procurador do Estado César

Raimundo da Cunha, em 9/11/2010, que conclui que a sentença proferida na Ação

Popular nº 2004.38.00.013593-0 não impede que os órgãos ambientais do Estado

concluam o processo de licenciamento de ampliação da Mina de Capão Xavier; seja

realizada visita, juntamente com o Ministério Público do Estado, à Mina Capão Xavier

para verificar se está sendo cumprida a ordem judicial exarada pela Justiça Federal
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no Processo nº 2004.38.00.013593-0; seja realizada visita à Mina Capão Xavier para

constatar a compatibilidade do atual processo de licenciamento com a fase atual de

exploração;  Célio  Moreira,  Adalclever  Lopes,  Antônio  Júlio,  Sávio  Souza  Cruz,

Rogério  Correia  e  Rômulo  Veneroso  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  à

Ouvidoria Ambiental do Estado as notas taquigráficas desta reunião; e Célio Moreira e

Sávio  Souza  Cruz  (2)  em  que  solicitam  seja  formulada  questão  de  ordem  ao

Presidente desta Casa, relativa ao assunto a ser discutido pela Comissão de Direitos

Humanos no debate público a ser realizado em 29/4/2011, sob o tema "Mineração e

direitos  humanos";  e  seja  encaminhado  ao  Presidente  desta  Casa  pedido  de

cancelamento do debate público da Comissão de Direitos Humanos em 29/4/2011,

por entenderem se tratar de assunto afeto também às Comissões de Minas e Energia

e de Meio Ambiente e Desenvolviemento Sustentável; e pedido de que o tema seja

debatido  conjuntamente  com  as  referidas  Comissões.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz -

Délio Malheiros - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/8/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados João Leite e Paulo Lamac, membros da Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros e Fred

Costa.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara

aberta a reunião e informa não haver  ata a ser  lida e aprovada,  por  tratar-se da

primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater os projetos de vias de acesso à região conhecida como Vetor Sul,

na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima,  entre elas a ligação subterrânea do

Bairro  Mangabeiras,  em  Belo  Horizonte,  a  Nova  Lima,  pela  Serra  do  Curral.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia
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Teresa Pereira Pires, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB - e Dorinha

Alvarenga, Diretora de Cidades do IAB; e os Srs. Marco Antônio de Rezende Teixeira,

Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Adrian Machado Batista,

Diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte,  representando o Sr.

Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral dessa Agência; Hudson Lídio de Navarro, Diretor-

Geral  do  Instituto  Horizontes;  Bruno  Gorini,  Vice-Presidente  da  Associação  dos

Moradores do Bairro Belvedere; Marcelo Marinho Franco, Presidente da União das

Associações de Bairros  da Zona Sul  de  Belo Horizonte,  e Ubirajara Pires  Glória,

Presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Lamac,

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 da reunião.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2011.

Liza Prado, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2011

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da

Liderança do BPS) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Delvito Alves. 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
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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,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.123/2011  e  pela  rejeição  da

Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a  presença dos  parlamentares,  desconvoca as reuniões  da

mesma data, às 20 horas, e do dia 9/8/2011, às 14 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO REGIONAL DA CIPE RIO DOCE NA 17ª LEGISLATURA, EM

20/9/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Carlos  Henrique,  Bonifácio  Mourão  e  Hélio  Gomes,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.

Havendo  número  regimental,  o  Coordenador,  Deputado  Carlos  Henrique,  declara

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

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

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

reunião  se  destina  à  apresentação  de  palestras,  seguidas  de  debates,  por

representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política

Urbana, da Fundação Nacional de Saúde, do IEF e da Emater-MG sobre os seguintes

assuntos:  Deliberações  Normativas  nºs  96/2006  e  128/2008,  do  Copam,  que

convocam os Municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de

esgoto  e  saneamento  ambiental  na  Bacia  do  Rio Doce;  programas dos governos

federal e estadual em prol do saneamento básico; ampliação das áreas de vegetação

nativa e recuperação de áreas degradadas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce;  e

iniciativas  da  Emater-MG  em  ações  de  preservação  ambiental.  O  Coordenador

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Elisa Maria Costa,
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Prefeita  Municipal  de  Governador  Valadares  e  Presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio Doce; os Srs. Heldo José Aguiar Armond, Presidente da Câmara

Municipal de Governador Valadares; Marle J. Ferrari Júnior, Pró-Reitor Administrativo

da  Univale;  Leonardo Maia,  Promotor  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  e  Patrimônio

Histórico; Marcelo Carvalho de Rezende, Chefe dos Serviços de Saúde Ambiental,

representando o Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente da Funasa; a Sra.

Maria Helena Batista Murta, Superintendente Regional de Regularização Ambiental

do  Leste  Mineiro,  representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  os Srs. Franklin Otávio

Coelho Mendonça, Chefe do Departamento Operacional Leste, representando o Sr.

Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG; Ronaldo Hott de Paula,

Coordenador  Técnico  Regional,  representando  o  Sr.  Maurílio  Soares  Guimarães,

Presidente da Emater-MG; Wyllian Giovanni de Moura Melo, Técnico em Recursos

Hídricos,  representando a  Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa de  Melo,  Diretora-Geral  do

Igam; Fabiano Henrique da Silva Alves, Coordenador Regional da Agência Nacional

de  Águas;  Edenilson  Cremonini  Ronquetti,  Supervisor  Regional  do  Rio  Doce  em

Governador Valadares; Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; e as Sras.

Maria  da  Penha  Carvalho,  Agente  Governamental  da  Coordenadoria  Regional  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Governador Valadares; e Luciane

Teixeira Martins, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Coordenador  concede  a  palavra  aos

Deputados  e,  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, 18 de outubro de 2011.

Carlos Henrique, Presidente - José Henrique - Rosângela Reis.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,

o Deputado Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do

Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada e solicita ao membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a possibilidade de municipalização de

trecho da Rodovia MG-329 entre o Km 0 e o Km 3 da estrada Caratinga-Bom Jesus

do Galho e a possível invasão da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano

Miguel Adballa pelas obras da BR-474, com a manutenção do atual projeto executivo.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João

Bosco Pessine Gonçalves, Prefeito Municipal de Caratinga; João Roberto Leodoro,

Presidente da Câmara Municipal  de Caratinga;  Milton Lobato Genelhu, Supervisor

Regional, representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente da 6º

Unidade de Infraestrutura Terrestre do DNIT; Nívio Pinto Lima, Coordenador Regional

em Coronel Fabriciano, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral

do  DER-MG;  Angelita  Carla  Nacife  Ferreira  Lélis,  Secretária  Municipal  de

Planejamento  e  Fazenda  de  Caratinga;  Roberto  Abdala,  proprietário  da  Fazenda

Montes  Claros,  nesse Município;  Ernani  Campos  Porto,  ex-Prefeito  de  Caratinga;

Marco Antônio  Ferraz Junqueira,  ex-Prefeito  desse Município;  e Ary Soares Filho,

representante  da  Associação  Comercial  e  Industrial  desse  Município,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

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

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

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 outubro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Célio Moreira - Celinho do

Sinttrocel.



1058
____________________________________________________________________________

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 28/9/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo  Lamac,  membros  da

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

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. Retira-se da reunião

o Deputado Neilando Pimenta.  A Presidência  informa que a reunião  se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de ofício do Deputado João Vitor Xavier encaminhando e-

mail  da  Sra.  Raquel  Araújo  Freitas  em  que  solicita  providências  em  relação  à

promoção de alunos no Município de Contagem conforme a idade, sem observância

do nível de aprendizagem; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Djam Antunes Quaresma e

outros,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Águas  Vermelhas,  e  Evandro

Castanheira  Lacerda,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Lavras  (17/9/2011).  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.244/2011, em

turno único,  e 91,  163 e 1.635/2011, no 1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

2.250/2011,  em turno único,  e  1.547  e  1.998/2011,  no  1º  turno  (Deputado Carlin

Moura); 2.133 e 2.247/2011, em turno único, e 768/2011, no 1º turno (Deputado Paulo

Lamac);  2.134,  2.245  e  2.246/2011,  em  turno  único,  e  1.719/2011,  no  1º  turno

(Deputado Bosco); 2.204 e 2.251/2011, em turno único, e 1.537/2011, em 1º turno

(Deputado  Neilando  Pimenta).  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 Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 e 2, do Projeto de Lei nº 161/2011 (relator: Deputado Paulo

Lamac). Retira-se da reunião o Deputado Paulo Lamac. Ato contínuo, após discussão
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e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 852/2011 (relator: 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  Projetos  de  Lei  nºs  1.245,  2.033  e  2.204/2011,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.430,  1.461,  1.463,  1.538  e  1.559/2011.

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

Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  544,  593,  844,  1.668  e

1.803/2011.  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  Bosco,  Dalmo Ribeiro

Silva,  Carlin  Moura  e  Duarte  Bechir  (7)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para efetivar

a  implantação  de  programas  de  convivência  social  destinados  às  pessoas  com

deficiência; sejam encaminhados à comissão especial destinada a proferir  parecer

sobre o Projeto de Lei nº 8.035/2010, em tramitação na Câmara dos Deputados, a

sugestão  de  emenda  apresentada  nesta  reunião  pela  Federação  Nacional  de

Educação Integrada dos Surdos e pedido de providências para acrescentar a esse

projeto dispositivo que assegure aos pais de alunos o direito de optar entre a escola

regular  e  a  escola  especial;  sejam  encaminhadas  à  supramencionada  Comissão

Especial da Câmara dos Deputados e à Secretaria de Estado de Educação as notas

taquigráficas da reunião desta Comissão realizada em 19/9/2011; seja encaminhado à

Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências

para impedir o fechamento da Escola Municipal Santo Antônio; seja encaminhado ao

Ministério da Educação pedido de providências para garantir a oferta do ensino da

Língua Brasileira de Sinais nos cursos de graduação de formação de professores, em

cumprimento ao Decreto nº 5.626, de 2005, e ao art. 18 da Lei nº 10.098, de 2000;

seja realizada visita desta Comissão à Escola Municipal Santo Antônio, para conhecer

o trabalho desenvolvido pela instituição na modalidade de educação especial; Bosco
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e Paulo Lamac (2) em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação  pedido  de  providências  para  a  revisão  dos  percentuais  de  vagas

destinadas a estudantes da comunidade do entorno da Escola Estadual  Ordem e

Progresso; e sejam encaminhadas ao Chefe da Polícia Civil e à Secretária de Estado

de  Educação  as  notas  taquigráficas  da  reunião  desta  Comissão  realizada  em

21/9/2011; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

no Município de Campo Belo, para debater a instalação de cursos técnicos da rede

federal de ensino; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, no

Município de Diamantina, para discutir a instalação de novos câmpus da Universidade

Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  -  UFVJM  -  em  Municípios  da

região;Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  colher  subsídios  para  a  apreciação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.174/2011,  em

tramitação  nesta  Casa;  Luiz  Henrique  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  no

Município de Diamantina, para debater a implantação da Estação Conhecimento do

Vale  do  Jequitinhonha,  idealizado pela  Fundação Vale;  Bosco (2)  em que solicita

sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  pedidos  de  informações  sobre  denúncias  relativas  ao

processo  de  concessão  de  aposentadoria  especial  para  Diretores  de  escolas

estaduais; e em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação

pedido de providências para averiguar as denúncias relativas a três escolas estaduais

situadas  no  Município  de  Juiz  de  Fora;  Carlin  Moura  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre os

procedimentos  adotados  para  cumprimento  do  disposto  na  Portaria  Normativa  nº

16/2011, do Ministério da Educação; seja realizada reunião de audiência pública para

comemorar os 80 anos do Pe. Geraldo Magela Teixeira, reitor da UNA e incentivador

da educação de qualidade; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação

pedido de informações sobre a aplicação da Lei nº 9.401, de 1986, regulamentada

pelo  Decreto  nº  27.471,  de  1987;  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério da Educação pedido de providências para a implantação
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do curso de Medicina no câmpus da UFVJM na cidade de Teófilo Otoni e pedido de

informações sobre a implantação do Instituto Federal Tecnológico na cidade de Teófilo

Otoni. É aprovado o relatório de visita, realizada em 8/8/2011, à creche comunitária

Cantinho do Amor, no Bairro Olaria, em Belo Horizonte, que está arquivado junto aos

documentos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Elismar Prado.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros da  supracitada Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a homenagear o

Professor Hilton Rocha, que neste ano estaria completando 100 anos, e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: e-mail da Sra. Galziunda Maria Figueiredo

Reis, em que agradece o apoio da Comissão e informa que continuará lutando pelo

credenciamento  de  mais  hospitais  que  realizam  cirurgia  bariátrica  pelo  SUS  no

Estado;  e-mail  da  Deputada  Federal  Jô  Moraes  e  ofício  da  Sra.  Marisa  Braga,

Presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  de  Belo  Horizonte,

ambos solicitando  apoio  para  a  realização de audiência  pública  com o  intuito  de

debater  o  piso  regional  dos  agentes  comunitários  de  saúde  e  dos  agentes  de

combate  às  endemias  do  Estado.  A Presidência  esclarece  que  a  Comissão  de

Trabalho, Previdência e Ação Social realizará debate público sobre o referido tema

dia  17/10/2011,  às  9horas.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projeto de Lei nº 1.363/2011 em primeiro turno (Deputado Doutor Wilson Batista); e,
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em  turno  único  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.326/2011  (Deputado  Neider  Moreira);

2.329/2011  (Deputado  Hely  Tarqüínio);  e  2.362/2011  (Deputado  Adelmo  Carneiro

Leão). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Roberto Paolinelli de Castro, 1º Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina

de Minas Gerais, representando o Sr. Manuel Maurício Gonçalves, Presidente desse

Conselho; José Carlos Vianna Collares Filho, Presdiente da Associação Médica de

Minas  Gerais;  Ariadna  Borges  Muniz,  Diretora-Geral  da  Associação  Educativa  do

Brasil  - Soebras, mantenedora da Fundação Hilton Rocha - FHR; Raquel Muniz e

Thiago  Muniz,  respectivamente  Presidente  e  Diretor  Executivo  da  Soebras,

representando  o  Sr.  Ruy  Muniz,  Diretor  de  Operações  da  Soebras;  Marcelo

Guimarães Arantes, Diretor do Bloco da FHR; Anderson Giovanni Antônio Ferreira,

Diretor  Clínico  da  FHR;  Joel  Edmur  Boteon,  Coordenador  de  Especialização  da

Soebras;  Christiano  Barsante,  Presidente  da  FHR,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O Presidente e o Deputado Hely Tarqüínio, autores do requerimento,

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 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido

pela Presidência para ser votado em audiência posterior o requerimento do Deputado

Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião conjunta com as Comissões de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Educação, Ciência e Tecnologia

para discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 377/2011, que determina a

obrigatoriedade  de  o  Governo  do  Estado  proporcionar  tratamento  especializado,

educação e assistência  específicos  a todas as pessoas portadoras de  deficiência

mental de moderada a grave ou autismo, independentemente da idade. Ato contínuo,

são submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados os requerimentos dos

Deputados  Bosco,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo

Lamac  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia para debater, em audiência pública, a implementação

efetiva da Lei nº 15.072/2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
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nutricional  nas  escolas  públicas  e  privadas  do  Sistema  Estadual  de  Educação;

Adelmo Carneiro  Leão em que solicita  seja realizada reunião para,  em audiência

pública, conhecer o documentário cinematográfico "O Mineiro e o Queijo", do cineasta

Helvécio  Ratton,  bem  como conhecer  a  experiência  de  produção  e  gravação  do

referido documentário junto aos agricultores familiares produtores do queijo minas

artesanal; e Carlos Mosconi (4), todos atendendo a sugestões acolhidas durante a

realização do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado

nesta Casa em fevereiro deste ano, em que pleiteia: seja solicitada ao Ministério da

Saúde a realização de estudos sobre a possibilidade de inclusão dos filtros solares na

lista  de  medicamentos  distribuídos  pelo  SUS;  seja  enviado  ao  Ministério  Público

Estadual  pedido  de  informações  sobre  o  cumprimento,  pelos  Municípios  e  pelo

Estado,  dos  preceitos  constitucionais  da  realização  de  concurso  público  para  os

trabalhadores do SUS, a fim de avaliar a precarização dos vínculos trabalhistas na

área; seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a

regulamentação  da  Lei  nº  18.874/2010,  e  sobre  a  implementação  da  Política  de

Atenção Integral à Saúde do Homem no Estado; e seja enviado ao Ministério Público

Estadual pedido de informações sobre o cumprimento da Lei nº 11.802, de 1995, em

especial do seu art. 12, que determina a remessa de laudo de internação involuntária

aos representantes locais da autoridade sanitária e do Ministério Público no prazo de

48 horas a contar da data da internação, e art. 13, que estabelece a criação de junta

técnica revisora para confirmar ou suspender a internação involuntária. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos presentes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista - Neider Moreira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os
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Deputados Almir Paraca e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, 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  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  de  ofícios  dos  Srs.  João  Batista  Ferreira,  Diretor-Presidente  do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, e Jacson Campomizzi, Procurador

de Justiça, publicados no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2011.O Presidente acusa o

recebimento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011,  no  1º  turno,  do  qual

designou como relator o Deputado Pompílio Canavez. 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 1.592 e 1.599/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos dos Deputados e da Deputada Liza Prado (3)  em que solicita  seja

encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -

pedido de providências  para que seja incluída no planejamento  dessa entidade a

construção  de  unidades  habitacionais  no  Município  de  Campo  Florido;  seja

encaminhado à Cohab-MG pedido de providências para que agilize a liberação de

unidades habitacionais no Município de Campo Florido, através da Prefeitura; seja

encaminhado à Cohab-MG e à Cemig pedido de providências para a instalação de

placas  de  aquecimento  solar  nas  habitações  populares  já  construídas  e  nas  que

ainda  serão  erguidas  no  Município  de  Campo  Florido;  Almir  Paraca,  João  Leite,

Pompílio Canavez, Sebastião Costa e Liza Prado em que apresentam o Projeto de

Lei que altera a grafia do nome do Município Dona Euzébia, que passa a ser grafado

com  a  letra  "z",  conforme solicitação  do  Prefeito  do  referido  município;  e  Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Liza  Prado  em  que solicitam seja  realizada reunião  de  audiência

pública  e  visita  conjunta  desta  Comissão com a  Comissão de Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo para debater assuntos relativos ao patrimônio histórico e
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cultural  vinculado à rede ferroviária  do Município e Ribeirão Vermelho,  bem como

conhecer  as  políticas  culturais  e  turísticas  do  referido  Município.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente – João Leite – Ulysses Gomes.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Sargento  Rodrigues,  Elismar  Prado  e  Marques  Abreu,  membros  da

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

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 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 da

seguinte  proposição,  da  qual  designou  como relator  o  Deputado  citado  a  seguir:

Projeto de Lei nº 346/2011, no 1º turno (Deputado Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.120/2011  (relator:  Deputado  Elismar  Prado).

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

1.593 e 1.594/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento do Deputado Célio  Moreira  em que solicita  seja realizada

reunião  conjunta  desta  Comissão  com  as  Comissões  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  e  de  Saúde  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  377/2011.  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, 19 de outubro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sargento Rodrigues - Marques Abreu.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às  14h34min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas  Ana  Maria

Resende  e  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Ana Maria Resende , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.150, 1.460, 1.739, 1.904, 1.931, 1.932, 1.934,

1.959,  1.979,  1.981,  1.984,  2.004,  2.005,  2.013,  2.017,  2.019,  2.021,  2.022/2011,

(Deputada  Ana  Maria  Resende);  2.023.  2.026,  2.040,  2.047,  2.049,  2.051,  2.054,

2.055,  2.073,  2.075,  2.079,  2.080,  2.081,  2.082,  2.097,  2.101,  2.102,  2.106  e

2.114/2011 (Deputada Luzia Ferreira).  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 1.150, 1.460, 1.739,

1.904, 1.931, 1.932, 1.934, 1.959, 1.979, 1.981, 1.984, 2.004, 2.005, 2.013, 2.017,

2.019, 2.021, 2.022, 2.023, 2.026, 2.040, 2.047, 2.049, 2.051, 2.054, 2.055, 2.073,

2.075,  2.079,  2.080,  2.081,  2.082,  2.097,  2.101,  2.102,  2.106  e  2.114/2011,  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, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Gilberto Abramo.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/10/2011

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlos

Mosconi.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

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

Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião 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 regulamentação da Lei da Habilitação

Sanitária  dos  Empreendimentos  Agroindustriais  Rurais  de  Pequeno  Porte  (Lei  nº

19.476, de 2011) e da certificação do Queijo Minas Artesanal. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Presidente da Câmara Municipal

de Campo do Meio e do Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabirito e

Ouro  Preto,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  em  1º/10/2011.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Francisco Maurício

Barbosa Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg, representando o

Presidente dessa Federação; Pedro Mário Ribeiro, Diretor de Formação Sindical da

Fetaemg, representando o Presidente dessa Federação; Edmar Guariento Gadelha,

Subsecretário  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento;  Marcelino  Marra  Batista,  Presidente  da  Comissão  de

Agricultura e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Sacramento; Clério Alves da

Silva,  Chefe  do  Serviço  de  Inspeção  dos  Produtos  de  Origem  Animal-MG,

representando  o  Secretário  de  Defesa  Agropecuária,  do  Ministério  da  Agricultura;

José  Fábio  Soares,  Coordenador  Agroindustrial  da  Cooperativa  dos  Agricultores

Familiares  e  Agroextrativistas  Grande  Sertão  Ltda.,  representando  o  Diretor-

Presidente  da  entidade;  Maria  Flávia  Bracarense  Brandão,  Diretora  Adjunta  de

Vigilância  de  Alimentos  da  Superintendência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária,

representando a Superintendente; Thales Almeida Pereira Fernandes, Diretor Técnico

do Ima;  Garcias  Moreira  de Carvalho,  Diretor  Social  da  Associação Comercial  da
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Ceasa-MG,  representando  o  Diretor-Presidente  da  entidade;  Marcos  Vinicius  de

Carvalho Frois,  Secretário Municipal de Agricultura de São João Del Rei;  Ronaldo

Navarro,  Diretor  Financeiro  da  Acceasa-MG;  e  Pedro  Luiz  Ribeiro  Hartung,

representante da Gerência de Educação Sanitária e Apoio Agroindustrial Familiar do

Ima,  que são convidados a tomar  assento à mesa. Os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana e Romel Anízio, autores do requerimento

que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, passa-se a

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

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 269/2011, na forma do Substitutivo

nº 2, que apresenta - (relator: Deputado Fabiano Tolentino). 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, 19 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes – Presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio - Doutor

Viana.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/10/2011

Às 13h45min, comparece no Plenário desta Casa o Deputado Luiz Carlos Miranda,

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

Deputado Luiz Carlos Miranda, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,

inciso III, do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, e dá-a

por aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina ao encerramento da 1ª

Conferência  Estadual  de  Emprego  e  Trabalho  Decente  de  Minas  Gerais  e,  na

oportunidade, convida a compor a mesa os Srs. Hélio Rabelo, Secretário Adjunto da

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; Rodolfo Campart, Assessor Jurídico-
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Chefe da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego; Francisco Maurício Barbosa

Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg; e Ederson Alves da Silva,

Secretário da Juventude da CUT-MG. Registra-se, nesse momento, a presença do

Deputado  Sargento  Rodrigues.  A Presidência,  após  suas  considerações  iniciais,

passa a  coordenação dos  trabalhos  para  o  Sr.  Hélio  Rabelo.  Os participantes  da

Conferência  aprovam  propostas  prioritárias  de  contribuição  para  as  políticas  de

trabalho,  emprego  e  proteção  social,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  o  Presidente  agradece  a  presença  dos

parlamentares e dos demais presentes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/10/2011

Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira,

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

Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião. 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 Plano Nacional de Cultura e a discutir e

votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. João Roberto Costa do Nascimento Peixe, Secretário de

Articulação  Institucional  do  Ministério  da  Cultura;  Américo  José  Córdula  Teixeira,

Secretário de Políticas Culturais (substituto) do Ministério da Cultura; as Sras. Cesária

Alice Macedo, Chefe da representação regional do Ministério da Cultura; Maria de

Fátima Magalhães Trópia, Superintendente de Interiorização da Secretaria de Cultura,

representando  a  Sra.  Eliane  Denise  Parreiras  Oliveira,  titular  dessa  Pasta;  Thaís

Velloso  Cougo  Pimentel,  Presidente  da  Fundação  Municipal  de  Cultura  de  Belo

Horizonte; os Srs. Rodrigo Barroso, Diretor de Ação Cultural da Fundação Mineira de

Cultura,  e  José  de  Oliveira  Júnior,  Supervisor  de  Pesquisa  do  Observatório  da

Diversidade Cultural e Diretor de Apoio ao Trabalhador Associado do Sindicato dos

Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Minas Gerais, representando a
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Sra.  Magdalena  Rodrigues  da  Silva,  Presidente  desta  entidade,  os  quais  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  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, 19 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Rômulo Veneroso.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício da Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de Políticas do

Turismo  da  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,  em  resposta  ao  Ofício  nº

2.513/2011/SGM, referente ao projeto Expresso Vale Verde. 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 2.309 e 2.310/2011 (relator:

Deputado Rômulo Viegas), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, é aprovado o Requerimento nº 1.615/2011. 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
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requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (4)  em  que  solicita  seja

encaminhado  ofício  à  Fundação  Roberto  Marinho,  para  que  conheça  o  acervo

ferroviário  do  Município  de  Ribeirão  Vermelho  e  que,  se  possível,  apoie  a  sua

restauração  e  conservação;  seja  realizada  visita  à  Diretoria  de  Investimentos

Culturais  e  Históricos  da  Vale,  para  apresentar  o  projeto  de  revitalização  do

patrimônio histórico ferroviário  localizado no Município de Ribeirão Vermelho;  seja

encaminhado ofício ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de

Minas  Gerais  -  Crea-MG  -  solicitando  especial  atenção  na  elaboração  e  no

acompanhamento  de  projeto  de  revitalização  do  patrimônio  histórico  e  cultural

ferroviário do Município de Ribeirão Vermelho; e seja encaminhado ofício ao Sr. Aécio

Neves, solicitando especial atenção para a possibilidade de destinar recursos para a

restauração do Patrimônio Ferroviário do Município de Ribeirão Vermelho; Tenente

Lúcio em que solicita à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo a

realização de seminário sobre os Centros de Treinamentos de Seleções - CTS - no

Município de Uberlândia. 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 outubro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses Gomes - Rômulo Viegas.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio Júlio,  Gustavo Perrella,  João Vítor  Xavier,  Ulysses Gomes,  Duarte Bechir

(substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS)  e

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, 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
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Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 8/2011,

no  2º  turno;  e  Mensagem  nº  113/2011,  em  turno  único,  (Deputado  Zé  Maia);  e

Projetos  de  Lei  nºs  937/2011  (Deputado  Ulysses  Gomes);  e  1.501  e  2.395/2011

(Deputado Gustavo Perrella), 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. O Projeto de Lei nº 88/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  aprovado  pela

Comissão. O parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

723/2011 com as Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de Constituição e Justiça, tem a

discussão adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado

pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no

1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.243/2011  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes).  A

seguir, o Presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres que concluem

pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nº  2.390/2011 (relator: Deputado

Duarte Bechir); 2.448/2011 (relator: Deputado Gustavo Perrella) e 2.449/2011 (relator:

Deputado João Vítor Xavier). Os Projetos de Lei nºs 2.442, 2.444, 2.447 e 2.452/2011

são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não

cumprirem pressupostos regimentais.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que

solicita seja realizada reunião para debater os Projetos de Lei nºs 2.442,  2.447 a

2.449 e 2.452/2001.  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a

presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária da mesma data, às

20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por
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indicação  da  Liderança  do  BTR),  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  Sargento  Rodrigues,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento de: ofício do Sr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça, informando que encaminhou as notas taquigráficas da

1ª  Reunião  Conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas à Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Jurídica para

análise; e de ofícios dos Srs. Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo, Juiz Auxiliar da

Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  e  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa

Social (2), publicados no “Diário do Legislativo” no dia 1º/10/2011. O Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 558/2011, no 2º turno, para o qual designou a

Deputada Maria Tereza Lara como relatora. 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 1.836/2011 (relator: Deputado

João Leite, 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 Projetos de Lei nºs 2.303 e 2.315/2011. 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 Sargento Rodrigues, João Leite e Rômulo Viegas em

que solicitam seja encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo e à

Secretaria de Defesa Social pedido de providência para que sejam planejadas ações

efetivas visando à prevenção e à repressão do crime de tráfico humano durante a

realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo; Sargento Rodrigues (2)

em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Centro  Integrado  de  Comunicações

Operacionais da Polícia Militar, para certificar e conhecer o funcionamento do projeto
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de  atendimento  190  e  de  monitoramento  Olho  Vivo;  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  apurar  denúncias,  veiculadas  no  jornal  "O  Tempo",  que

apontam falhas na manutenção e consequente desativação das câmeras do Projeto

Olho Vivo, bem como obter  esclarecimentos sobre aquisição de novas câmeras e

equipamentos; Sargento Rodrigues, emendado pelo Deputado Rômulo Viegas, em

que solicita seja encaminhado ao Diretor do Centro de Remanejamento do Sistema

Prisional - Ceresp - São Cristóvão, ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo

Horizonte,  aos Promotores que atuam nessa Vara,  ao  Juiz da  Vara  de  Execução

Criminal  da Comarca de Teófilo Otôni e à Promotora da Vara de Execução dessa

Comarca  pedido  de  providências  para  que  os  sentenciados  Bruno  Rodrigues  de

Souza e Ângelo Gonçalves de Miranda Filho sejam incluídos em regime disciplinar

diferenciado, por apresentarem alto risco à ordem e à segurança; e seja encaminhado

ao  Ministro  da  Justiça  pedido  de  providências  com  vistas  à  transferência  desses

presos para uma penitenciária federal, em função da alta periculosidade e possível

envolvimento em crimes federais. 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 outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/10/2011

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Célio  Moreira,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério

Correia e Paulo Lamac. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio

Moreira,  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 a atuação do Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos responsáveis pelo

combate  a  incêndios  florestais  no  Estado,  tendo  em  vista  o  grande  número  de

queimadas que vêm ocorrendo, e a destinação dos recursos arrecadados por meio da

taxa  de  incêndio,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência
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interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Carolina

Miranda Lopes de Almeida, Superintendente de Controle e Emergência Ambiental da

Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o

Secretário, Adriano Magalhães; e Maria Teresa Viana de Freitas Corujo, Membro do

Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais; e os Srs. Ricardo Luiz Oliveira de

Souza,  Diretor  de Orientação e  Legislação Tributária  da  Secretaria  de  Estado da

Fazenda, representando Leonardo Colombini, Secretário de Estado de Fazenda; Cel.

BM Matuzail Martins da Cruz, Diretor Institucional do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais, representando o Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo,

Comandante-Geral;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor  Ambiental  do

Estado de Minas Gerais; e Francisco Mourão Vasconcelos, Biólogo, Conselheiro da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente -  Amda -,  representando Maria Dalce

Ricas, Superintendente Executiva, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença da

Deputada Luzia Ferreira. 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, 18 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Liza Prado - Luzia Ferreira.

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/10/2011

Às  19h15min,  comparece  no  Auditório  do  Instituto  São  Tomás  de  Aquino  o

Deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o tema “Saúde mental: a consolidação da

reforma psiquiátrica como garantia dos direitos humanos”. A Presidência interrompe
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os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras. Marta Elizabeth de Souza,

Conselheira do Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região; Ana Maria Magalhães

Pinto,  militante  do Fórum Mineiro  de  Saúde Mental;  Sílvia  Maria Soares Ferreira,

membro da Associação dos Usuários do Sistema de Saúde Mental de Minas Gerais –

Asussam-MG –; e Cleide Cristina da Silva Scarlatelli,  Professora de Psicologia do

Instituto São Tomás de Aquino; o Padre Manoel Godoy, Diretor Executivo do Instituto

São Tomás de Aquino,  e  o Sr.  Jairo Furtado Toledo,  Diretor  do  Centro Hospitalar

Psiquiátrico  de  Barbacena,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

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

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Ivair Nogueira, Neider Moreira, Rogério Correia e

Hely Tarqüínio, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício da Sra. Etelvina Ferreira dos Santos, Presidenta da Câmara

Municipal  de  Salinas,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/10/2011.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de  Resolução  nº  513/2011,  no  1º  turno

(Deputado  Ivair  Nogueira),  Projetos  de  Lei  nºs  1.859/2011,  em  turno  único,  e
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2.451/2011,  em  1º  turno  (Deputado  Bonifácio  Mourão),  325/2011,  em  2º  turno

(Deputado Neider Moreira)  e 2.450/2011, em 1º turno (Deputado Gustavo Corrêa).

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  1.747/2011,  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado Ivair

Nogueira,  em  virtude  de  redistribuição)  e  2.257/2011  (relator:  Deputado  Ivair

Nogueira). O Presidente determina a distribuição de avulsos de seu parecer sobre o

Projeto de Lei nº 2.450/2011, no 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria com

a Emenda nº 1; determina também a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator,

Deputado Bonifácio Mourão, do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.451/2011, no 1º

turno, que conclui pela aprovação da matéria 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.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior

apreciação,  requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  funcionamento  do  Sistema

Socioeducativo de Minas Gerais no que tange a questões administrativas do órgão e

à implementação da Resolução nº 1.188/2011; e Sávio Souza Cruz, em que solicita

seja encaminhado pedido de informações ao Governo do Estado acerca de denúncia

de  suposta  contratação  irregular  de  terceiros  na  Imprensa  Oficial.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Liza

Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, tendo em vista sugestão contida no Expediente nº 141/2011,

anexo ao Ofício nº 149/2011, do Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa,

encaminhado à Deputada,  solicitando providências  para  inclusão no planejamento

orçamentário para o exercício de 2012, de novas despesas com pessoal no Poder

Judiciário,  de  modo  a  propiciar  a  instalação  de  novas  Varas,  especialmente  no

Município  de  Uberlândia,  cuja demanda é  a implantação de Juizado de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher, e do Deputado Rogério Correia, em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir assuntos referentes à Cidade
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Administrativa, destacando-se a jornada de 40 horas semanais. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 19, às 10

horas, com a finalidade de apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.450 e

2.451/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Fred Costa - Neider Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

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 Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

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

constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Sr. Maurílio

Soares Guimarães, Presidente da Emater-MG (9/6/2011); e Jarbas Barbosa da Silva

Jr.,  Secretário  de  Vigilância  em  Saúde  do  Ministério  da  Saúde  (1/10/2011).  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 701/2011

(Deputado Neider Moreira) e 2.263/2011 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). 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

805/2011 na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Doutor  Wilson

Batista).  O  Projeto  de  Lei  nº  1.009/2011  é  retirado  da  pauta  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, aprovado pela Comissão. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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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 1.431, 2.302,

2.326, 2.329 e 2.362/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.597  e

1.613/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.939,  1.947,  1.957  e

1.959/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão, momento em que são recebidos

pela Presidência para serem apreciados em reunião posterior os requerimentos dos

Deputados: Carlos Mosconi em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, a questão do

“crack”; Hely Tarqüínio e Carlos Mosconi em que solicitam seja realizada audiência

pública para conhecer projetos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de

Minas Gerais; e Fabiano Tolentino, Tadeu Martins Leite, Marques Abreu e Gustavo

Perrella  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  desta  Comissão  com  a

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude ao Secretário de Estado de Saúde, para

tratar  do  programa  de  atividade  física  desenvolvido  pela  Sociedade  Mineira  de

Medicina  do  Exercício  e  do  Esporte  -  SMEXE.  Ato  contínuo,  são  submetidos  a

votação e  aprovados,  cada um  por  sua vez,  requerimentos  dos  Deputados  Délio

Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

necessidade  de  melhoria  das  condições  de  trabalho,  assistência  à  população  e

remuneração dos médicos que atendem junto ao SUS; Célio Moreira em que solicita

seja realizada reunião conjunta com as Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência e de Educação,  Ciência e Tecnologia para discutir,  em audiência

pública, o Projeto de Lei nº 377/2011, que determina a obrigatoriedade de o Governo

do Estado proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específicos

a  todas  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  mental  de  moderada  a  grave  ou

autismo, independentemente da idade; e Tiago Ulisses em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir os casos de meningite tipo C notificados no Município

de  Ouro  Branco.  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, 19 de outubro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente – Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.599/2011

Ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz -, em 5 de agosto de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 81/2011, celebrado pelo Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, em 5 de agosto de 2011, que autoriza os Estados do

Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina,

São  Paulo  e  Tocantins  e  o  Distrito  Federal  a  não  exigirem  créditos  tributários

relacionados com o ICMS incidente sobre as prestações de serviços de comunicação.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 17.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.554/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em análise tem

por objetivo instituir a Semana da Conscientização sobre a Alienação Parental.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 190,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe tem a finalidade de instituir a Semana de Conscientização

sobre a alienação parental, a ser realizada, anualmente, na semana que incluir o dia

25 de abril.

Descrita em meados da década de 1980 pelo psiquiatra infantil  norte-americano

Richard Gardner, a alienação parental é a situação na qual um dos genitores tenta

romper os laços afetivos do filho com o outro genitor.

Esse problema surge especialmente em meio às separações judiciais conflituosas,

sendo, por isso, uma realidade recorrente na justiça de família. Além das dificuldades

naturais advindas do afastamento de um dos pais decorrente da separação, o filho

passa a ser confrontado com situações de conflito para as quais não está preparado,

ficando, ainda, a mercê de investidas manipuladoras que costumam ocorrer nessas

situações. O distanciamento afetivo entre o filho e um de seus genitores se desenrola,

assim, em uma atmosfera de sofrimento psicológico, com consequências negativas

para o filho.

Apesar de poucos estudos sobre o tema, está consolidado no País o entendimento

de que a alienação parental é uma violência contra a criança e o adolescente, o que

exige esforço da sociedade e do Estado para identificar os casos e oferecer à criança

e ao adolescente a devida proteção.

Com esse entendimento, foi aprovada a Lei Federal nº 12.318, de 26/8/2010, que

conceitua  a  alienação  parental  como  a  interferência  na  formação  psicológica  da

criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores ou pelos que

os tenham sob sua autoridade, guarda e vigilância para que repudie genitor ou que

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

O art.  3º da referida lei  dispõe que “a prática de ato de alienação parental fere

direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável,

prejudica a realização de afeto nas relações com genitor  e com o grupo familiar,

constitui  abuso  moral  contra  a  criança  ou  o  adolescente  e  descumprimento  dos

deveres  inerentes  à  autoridade  parental  ou  decorrentes  de  tutela  ou  guarda.”

Configura-se, dessa forma, a alienação parental como violência contra a criança e o

adolescente.

Julgamos que criar uma data dedicada à reflexão sobre a alienação parental pode
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contribuir para que a população tenha acesso a informações sobre o fenômeno e lide

com a questão de forma mais consciente.

Conforme justificação do autor, a escolha da semana que inclui o dia 25 de abril se

fundamenta  no  fato  de  essa data ter  sido escolhida como o Dia  Internacional  de

Conscientização sobre a Alienação Parental, o que possibilitará uma convergência de

esforços com o mesmo objetivo.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição

atende aos aspectos jurídicos, concluindo pela sua aprovação na forma apresentada

pelo autor.  Esta Comissão de mérito também opina pela aprovação do projeto na

forma original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.554/2011 na

forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda, relator - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.861/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o Projeto de Lei nº 1.861/2011 tem

por objetivo instituir a Comenda Eratóstenes de Almeida Gonçalves, com a finalidade

de  homenagear  pessoas  e  instituições  que  tenham  se  destacado  na  defesa  da

segurança e da saúde do trabalhador.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria

com a Emenda nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos

do art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo instituir a Comenda Eratóstenes de Almeida

Gonçalves,  com  o  fim  de  homenagear  pessoas  e  instituições  que  tenham  se
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destacado na defesa da segurança e da saúde do trabalhador.  De acordo com o

projeto,  a Comenda será  concedida  anualmente,  pelo  Governador  do Estado,  em

cerimônia  realizada  no  dia  28  de  abril,  Dia  Mundial  da  Segurança  e  Saúde  do

Trabalho, nesta Casa.

A relação  dos  agraciados  será  publicada  em  decreto  e  deverá  conter  o  nome

completo, a qualificação e os dados biográficos ou históricos dos indicados, além dos

serviços por eles prestados.

Eratóstenes de Almeida Gonçalves era Auditor Fiscal do Trabalho e foi assassinado,

no dia 28/1/2004, em uma estrada vicinal na zona rural de Unaí, quando estava a

caminho  de  uma  fiscalização  de  trabalho  escravo  na  região.  Nesse  episódio,

conhecido  como “chacina  de  Unaí”,  também  foram  mortos  outros  dois  fiscais  do

trabalho, além do motorista do veículo. O crime teria sido motivado pelas inspeções

dos servidores, que contrariavam interesses de grandes fazendeiros. Todos chegaram

a ser presos, mas alguns respondem em liberdade ao processo instaurado na Justiça

Federal.

Segundo a justificação do autor do projeto, o episódio mostrou as dificuldades da

fiscalização do trabalho no Estado e no País e demonstrou que, apesar dos avanços

obtidos  nos  últimos  anos,  continuam  precárias  as  condições  de  trabalho  dos

Auditores Fiscais do Trabalho. Julgamos pertinente a medida proposta no projeto,

uma vez  que  o  incentivo  pretendido  pode  trazer  mais  consciência  a  respeito  da

importância da segurança do trabalho e estimular novas conquistas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda para suprimir do projeto

as determinações relativas à constituição do conselho que administrará a concessão

da  comenda,  matéria  de  iniciativa  privativa  do  Governador.  Concordamos  com  a

alteração proposta pela referida Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.861/2001,  em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez, relator – Luiz Carlos Miranda.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em estudo tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Auditor Fiscal do Trabalho no calendário oficial de

datas e eventos no Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  tem o fim de instituir,  no calendário oficial  de datas e

eventos do Estado, o Dia Estadual do Auditor Fiscal do Trabalho, a ser comemorado

anualmente em 28 de janeiro.

Justifica o autor que os Auditores Fiscais do Trabalho merecem ser homenageados

em  razão  da  relevância  dos  serviços  que  prestam  à  sociedade  e  sugere  que  a

homenagem  recaia  em  28  de  janeiro  por  ter  sido  a  data  em  que  ocorreu  o

assassinato de três Auditores Fiscais do Trabalho no Município de Unaí, episódio que

ficou conhecido como “chacina de Unaí”. O projeto em análise, portanto, pretende

homenagear a referida categoria profissional, cuja tarefa é a melhoria das condições

de  vida  dos  trabalhadores  brasileiros,  bem  como  homenagear  servidores  que

perderam a vida no cumprimento do seu dever profissional.

As  datas  comemorativas  são  fundamentais  na  concepção  de  um  calendário

promocional, pois, ao se destacar um dia ou semana pertinente a determinado tema,

cria-se a oportunidade de valorização dos segmentos a ele relacionados.

O Auditor Fiscal do Trabalho envolve-se frequentemente em questões complexas e

está  sempre sujeito  a sofrer  as  mais  diversas formas de pressão.  A inspeção do

trabalho  se  estruturou  no  Brasil  a  partir  de  meados  do  século  XX  com  o

desenvolvimento de uma legislação específica e de um sistema federal de inspeção.

Esse sistema é formado por um corpo diversificado de Auditores Fiscais do Trabalho,

organizados por regiões e com atribuições definidas. A fiscalização do trabalho, além
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de procurar  incluir  os  trabalhadores informais  no âmbito da proteção trabalhista e

previdenciária,  busca erradicar  o  trabalho  escravo e  infantil,  além  de  combater  a

discriminação no ambiente de trabalho.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a data

já integra o calendário das comemorações nacionais, em virtude da Lei Federal nº

11.905, de 20/1/2009, que destinou o dia 28 de janeiro para homenagear a categoria.

Outra observação da Comissão de Constituição e Justiça refere-se à inexistência

de um calendário oficial de datas e eventos no Estado, o qual foi mencionado no art.

1º  do  projeto.  O  que  ocorre  é  que  cada  secretaria,  por  meio  de  simples  ato

administrativo, estabelece as datas afetas à sua área de atuação e, se for o caso, as

atividades que desenvolverá para comemorá-las. Para corrigir essa inadequação do

projeto original, a referida Comissão apresentou a Emenda nº 1.

Estamos de acordo com a modificação proposta pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.864/2011 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 outubro de de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Pompílio Canavez - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.046/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 2.046/2011 institui o

Dia  Estadual  dos  Empregados  e  Trabalhadores  em  Sindicatos,  Federações,

Confederações, Centrais e Demais Órgãos de Classe no Estado.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O  Projeto  de  Lei  nº  2.046/2011  objetiva  instituir  o  Dia  dos  Empregados  e

Trabalhadores  em  Sindicatos,  Federações,  Confederações,  Centrais  e  Demais

Órgãos de Classe no Estado, a ser comemorado anualmente em 9 de maio.

As  primeiras  formas  de  organização  dos  trabalhadores,  no  Brasil,  foram  as

associações do tipo mutualista – sociedades de socorro e auxílio mútuo –, que tinham

por objetivo levantar recursos e organizar esforços para a assistência em caso de

morte, doença e acidentes de trabalho. Com a industrialização, surgiram as uniões

operárias,  que  se  organizaram  por  categorias  de  atividades  e  profissões  –  os

sindicatos  –,  cujo  objetivo  primordial  era  organizar  a  luta  dos  trabalhadores  por

melhores salários e condições de trabalho. Em 1906, fundou-se a primeira central

sindical brasileira, a Confederação Operária do Brasil – COB. O movimento sindical

foi  marcado  por  conflitos  entre  trabalhadores,  empresários  e  governo,  com  a

realização de greves em que aqueles reivindicavam principalmente aumento salarial e

redução da jornada de trabalho. Os salários pagos eram extremamente baixos, e as

jornadas de 14 ou 16 horas diárias eram comuns, assim como a exploração da força

de  trabalho  de  mulheres  e  crianças.  Em  1907,  foram  expulsos  do  País  132

sindicalistas, como reação patronal e do governo.

Em 1930, na era Vargas, o Ministério do Trabalho procurou conter o operariado

dentro dos limites do Estado, utilizando o controle financeiro sobre os sindicatos. O

sindicato era órgão de colaboração e cooperação com o Estado. Nesse período foram

criados o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis

Trabalhistas  – CLT. O movimento sindical  resistia  e promovia  greves com intensa

mobilização, que levaram a conquistas como a Lei de Férias, o descanso semanal

remunerado, a jornada de oito horas e a regulamentação do trabalho da mulher e do

menor.

O golpe militar de 1964 reprimiu a organização política da classe trabalhadora: as

ocupações militares e as intervenções atingiram cerca de 2 mil entidades sindicais no

País, as quais tiveram suas direções cassadas, presas e exiladas. A desarticulação,

repressão  e  controle  do  movimento  sindical  foram  acompanhados  de  uma  nova

política de arrocho salarial, com a Lei Federal nº 4.330, de 1º/6/64, conhecida como

lei antigreve, e o fim do regime de estabilidade no emprego. A ditadura passou a se
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utilizar de práticas de tortura, assassinato e censura, acabando com a liberdade de

expressão, organização e manifestação política.

Na  década  de  1970,  começou  a  surgir  um  novo  sindicalismo,  que  retomou  as

comissões de fábrica e propôs um modelo de sindicato livre da  estrutura sindical

atrelada ao governo.

No início dos anos 1980, a recessão vivida pelo País levou a lutas sindicais e a um

processo de forte enfrentamento com o patronato e com o governo,  por  meio de

greves,  passeatas  e  mobilizações.  A  reação  do  governo  e  do  patronato  foi  a

intervenção nos sindicatos, a cassação de seus Diretores e a aplicação da Lei de

Segurança  Nacional,  com  a  prisão  de  muitos  dirigentes.  Os  trabalhadores,

principalmente  os  das  indústrias,  passaram  a  questionar  os  limites  da  estrutura

sindical vigente desde 1943, com o Decreto-Lei nº 5.452, de 9/5/43, que aprova a

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Em 1981, os sindicalistas convocaram a I Conferência da Classe Trabalhadora, que

se propunha a reunir todos os sindicatos, independentemente de sua posição política,

e lançar as bases para a criação de uma central sindical. Em 1983, foi fundada a

Central  Única  dos  Trabalhadores  –  CUT.  No  mesmo  período,  foi  criada  a

Coordenação da Classe Trabalhadora – Conclat –, depois denominada Confederação

Geral dos Trabalhadores – CGT.

Nesse período, o sindicalismo consolidou-se como um movimento social importante

no cenário nacional, tanto na defesa dos interesses imediatos da classe trabalhadora

como  na  luta  pela  democratização  da  sociedade  brasileira  e  pela  redução  das

desigualdades sociais. Os indicadores sindicais – como a taxa de sindicalização, que

passou de 13% para 32% dos assalariados, e o número de greves, que chegou a

quase 4 mil em 1989 – expressam a força política conquistada pelo novo sindicalismo

na década de 1980.

A Constituição da República  de 1988 representa um avanço para o movimento

sindical.  O art. 8º visa a estabelecer um regime de efetiva democracia sindical ao

proclamar  a  liberdade  de  associação,  ao  proibir  a  intervenção  do  Estado  na

concessão  de  autorização  prévia  para  a  fundação  de  sindicatos,  ao  garantir  a

autonomia  das  entidades  de  classe  e  ao  conceder  ao  sindicato  amplo  poder  de
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representação.  A Carta Magna dispõe,  ainda, que ao sindicato cabe a defesa dos

direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  da  categoria,  inclusive  em  questões

judiciais ou administrativas.

O autor do projeto de lei em análise, em sua justificação, ressalta a importância dos

sindicatos, que sempre se pautaram pela humanização das condições de trabalho e

pela justa distribuição de renda. Segundo o autor,  as atividades dos sindicatos se

tornaram  cada  vez mais  complexas,  e  os  dirigentes  sindicais  eleitos  passaram  a

contar  com  o  trabalho  de  pessoas  contratadas  para  a  realização  de  tarefas

administrativas,  técnicas,  burocráticas  e,  em  alguns  casos,  até  políticas.  Ser

trabalhador de uma entidade sindical de classe requer dinamismo e objetividade, bem

como integração à categoria e conhecimento das lutas da entidade e de sua base. No

Estado,  há  um grande  número  de  empregados  que  prestam  serviço  a  entidades

sindicais.

A escolha da data foi motivada pelo fato de a categoria ter sido incluída na CLT no

dia 9/5/43, por meio do Decreto-Lei nº 5.452.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não há óbice quanto à iniciativa

do processo legislativo relativo à proposição em tela, concluindo por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Consideramos,  portanto,  justo  que seja  destacado um  dia  em  homenagem aos

trabalhadores  das  entidades  sindicais  de  classe,  que  tanto  contribuem  para  a

humanização e a garantia de direitos nas relações de trabalho.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.046/2011 na

forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.112/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.989/2008, institui o Dia do DeMolay.
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Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela  constitucionalidade,  juridicidade  e  legalidade  da  matéria,  vem,  agora,  a

proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 188 combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a instituir  data comemorativa para homenagear os

integrantes da Ordem DeMolay. De acordo com a proposição, essa comemoração se

daria,  anualmente,  no  dia  18  de  março,  data  da  morte  de  Jacques  DeMolay,

considerado mártir e exemplo para os seguidores da Ordem DeMolay. Jacques foi o

23º  e  último  Grão-Mestre  da  Ordem  dos  Templários,  morto  em  1314,  após  ser

perseguido pela Inquisição da Igreja Católica, por ordem do Rei Filipe IV de França,

acusado de não revelar o nome de seus companheiros de Ordem.

A Ordem DeMolay é uma organização filosófica e fraternal, frequentada por rapazes

com idade entre 12 e 21 anos. Fundada nos Estados Unidos, em 1919, pelo maçom

Frank Sherman Land, é patrocinada e apoiada pela Maçonaria oficialmente desde

1921, que cede seus espaços para as reuniões das células da Ordem, denominadas

capítulos. Após completar 21 anos, o integrante da Ordem é considerado sênior e

passa a acompanhar os trabalhos por meio da Associação DeMolay Alumni.

O primeiro Capítulo da Ordem DeMolay no Brasil foi fundado em 1980, na cidade

do Rio de Janeiro. Atualmente, a Ordem tem cerca de 4 milhões de membros em todo

o  mundo  e,  no  Brasil,  aproximadamente  200  mil,  distribuídos  em  mais  de  700

Capítulos.

A Ordem  DeMolay baseia-se  em  princípios  morais,  preparando  os  jovens  para

contribuir para a melhoria da sociedade em que vivem. Para tanto, são desenvolvidas

atividades  que  estimulam  a  prática  de  atividades  voluntárias,  filantrópicas,

benemerentes, esportivas e sociais, assim como as habilidades de liderança, oratória,

resolução de conflitos, gestão e organização institucional.

Tendo em vista o trabalho social desenvolvido pela Ordem DeMolay, é meritória a

pretensão do projeto de lei em análise de instituir um dia para homenagear esses

jovens que buscam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.112/2011.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda, relator – Pompílio Canavez.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.384/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará de Minas,

com sede no Município de Pará de Minas.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.384/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  Casa  das  Mulheres  de  Pará  de  Minas,  com  sede  no

Município de Pará de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que  tem por  escopo  a  defesa dos  direitos  e  interesses  das  mulheres  vítimas  de

violência.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  jurídica  e  psicológica  a

mulheres vítimas de qualquer espécie de violência; promove cursos de qualificação

profissional e oficinas com o objetivo de preparar suas assistidas para o mercado de

trabalho e a geração de renda;  realiza encontros,  seminários e palestras voltados

para a valorização da autoimagem de seu público-alvo e para o aprimoramento de

seus relacionamentos pessoais, familiares e sociais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Beneficente Casa das Mulheres de Pará de Minas, consideramos meritória a intenção

de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.384/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe cria a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, e altera

a Lei Complementar nº 90, de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale

do Aço.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em  exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo instituir a Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, sob a natureza jurídica de

autarquia  territorial  e  especial,  para  fins  de  planejamento,  assessoramento  e

regulação  urbana,  viabilização  de  instrumentos  de  desenvolvimento  integrado  da

RMVA e apoio à execução de funções públicas de interesse comum. A Agência que

se pretende instituir  terá  personalidade de direito  público,  autonomia  financeira  e

administrativa,  prazo  de  duração indeterminado  e  será  vinculada  ao  Gabinete  do

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana.  A  mencionada

autarquia terá sede no Município de Ipatinga e seu âmbito de atuação abrange a área

dos  Municípios  integrantes  da  RMVA (Coronel  Fabriciano,  Ipatinga,  Santana  do

Paraíso e Timóteo) e do Colar Metropolitano, o qual ficará acrescido dos Municípios

de Bom Jesus do Galho e Caratinga, passando a contar com o total de 24 Municípios.

Ao ensejo, julgamos de bom alvitre destacar os pontos principais da proposição

para facilitar o entendimento da matéria e expor, ainda que forma sucinta, o regime

jurídico  da  autarquia  a  ser  criada,  a  começar  pela  estrutura  orgânica  básica  da
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Agência.  Esta  compreende  a  Unidade  Colegiada  (Conselho  de  Administração);  a

Direção  Superior  (Diretoria-Geral  e  Vice-Diretoria-Geral);  e  as  Unidades

Administrativas (Gabinete, Procuradoria, Assessoria de Comunicação, Assessoria de

Apoio Administrativo, Auditoria  Seccional,  Diretoria de Planejamento Metropolitano,

Articulação  e  Intersetorialidade,  Diretoria  de  Inovação  e  Logística  e  Diretoria  de

Regulação  Metropolitana).  A  entidade  em  questão  será  dirigida  por  Diretoria

Colegiada e os cargos de Diretor-Geral e Vice-Diretor-Geral, bem como os titulares

das referidas Unidades Administrativas, são escolhidos livremente pelo Governador

do Estado. Em relação ao Diretor-Geral, a nomeação será efetivada pelo Chefe do

Executivo  por  meio de  lista  tríplice  elaborada pelo Conselho  de Desenvolvimento

Metropolitano, na forma de regulamento, e sujeitar-se-á à manifestação prévia desta

Casa Legislativa.

As competências da Agência RMVA estão elencadas no art. 3º do projeto, entre as

quais  se  destacam  as  seguintes:  elaborar  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento

Integrado; propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os planos diretores

dos  Municípios  integrantes  da  RMVA com  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento

Integrado, no tocante às funções públicas de interesse comum; apoiar os Municípios

na elaboração de projetos de desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação

a recursos do  Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;  exercer  poder  de polícia

administrativa,  principalmente  quanto  à  regulação urbana metropolitana;  regular  a

expansão urbana na Região Metropolitana do Vale  do  Aço.  Para  melhor  alcançar

esses objetivos, o projeto assegura à autarquia um plexo de prerrogativas peculiares

às  pessoas  de  direito  público:  celebrar  contratos  administrativos;  promover

desapropriações e instituir servidões administrativas, nos termos de declaração de

utilidade,  necessidade  pública  ou  de  interesse  social  emanada  do  Chefe  do

Executivo; celebrar Termo de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público – Oscips -; e aplicar penalidades administrativas previstas em lei

tanto às pessoas físcias quanto às pessoas jurídicas de direito privado.

Por  outro  lado,  o  projeto  prevê  a  criação  dos  seguintes  cargos  públicos  de

provimento em comissão, a que se refere o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007:

cinco cargos de  Administração Superior,  sendo um de Diretor-Geral,  um de Vice-
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Diretor-Geral e três de Diretor; e 21 cargos do Grupo de Direção e Assessoramento

das administrações autárquica e fundacional do Poder Executivo. A identificação de

tais cargos e as formas de recrutamento serão definidas em regulamento.

Prevê, ainda, a criação de nove funções gratificadas de que trata o art. 8º da Lei

Delegada nº 175 e quatro gratificações temporárias estratégicas, todas destinadas à

Agência RMVA, de que trata o art. 12 de citada lei delegada. Caberá ao Governador

do  Estado,  mediante  regulamento,  identificar  essas  funções  e  gratificações

temporárias,  de  forma  análoga  ao  previsto  para  os  cargos  de  provimento  em

comissão.

A par de especificar as receitas da autarquia territorial, a proposição enumera as

infrações  e  as  penalidades  administrativas  a  serem  aplicadas  pela  Agência  no

exercício  de  suas  atividades.  Entre  as  infrações,  salvo  as  estabelecidas  em  lei

federal, estadual ou municipal, mencionem-se o a promoção do parcelamento do solo

para  fins  urbanos  na  RMVA,  sem  o  selo  de  anuência  emanado  da  autoridade

metropolitana competente, e o descumprimento de normas e diretrizes específicas

relativas  à  ordem  urbanístico-metropolitana  e  com  outras  funções  públicas  de

interesse  comum,  emitidas  pelos  órgãos  públicos  competentes,  na  forma  da

legislação pertinente. Entre as penalidades previstas, sem prejuízo das sanções de

natureza civil e penal cabíveis, registrem-se o embargo de obra, sua demolição e a

suspensão do ato de anuência prévia.

A  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  –  RMVA  –  foi  instituída  pela  Lei

Complementar  nº  51,  de 1998,  integrada pelos  Municípios  de  Coronel  Fabriciano,

Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, a qual foi expressamente revogada pela Lei

Complementar nº 90, de 2006, que dispôs sobre a matéria, mantendo os mesmos

Municípios integrantes da RMVA. O art. 4º desse diploma normativo elenca os órgãos

responsáveis pela gestão da Região, e seu § 2º estabelece que as atribuições da

Agência serão definidas em lei complementar específica, que o Chefe do Executivo

submete à apreciação da Assembleia Legislativa.

A opção do Governador do Estado em dotar a Agência RMVA de personalidade de

direito público, no caso, autarquia de base territorial, está relacionada com a natureza

de suas atribuições. Isso porque a figura autárquica é uma “longa manus” do Estado,
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ou seja, um prolongamento do poder público, razão pela qual esse tipo de entidade

goza  de  prerrogativas  próprias  de  Estado,  embora  seja  uma  figura  meramente

administrativa. A personalidade pública e a criação por lei específica são as principais

características  das  autarquias,  a  par  da  autonomia  administrativa  e  financeira  no

exercício de suas atividades. Na condição de pessoa pública, as autarquias editam

atos  administrativos  e  celebram  contratos  de  direito  público,  submetendo-se  ao

regime  jurídico-administrativo.  Esse  regime  garante  às  entidades  autárquicas

supremacia de poder nas relações que travam com particulares, sejam estes pessoas

físicas, sejam pessoas jurídicas de direito privado. Consequentemente, elas podem

criar obrigações para os particulares, com fundamento na lei, exigir o cumprimento

das obrigações instituídas e, em alguns casos, constranger o particular à observância

do ato, caso sejam dotadas de poderes de polícia administrativa previstos na lei. Esse

atributo  é  conhecido  na  doutrina  como  autoexecutoriedade,  ou,  simplesmente,

executoriedade do ato administrativo, sendo uma prerrogativa excepcional que, em

princípio, somente é atribuída às entidades de direito público, não sendo comum o

exercício do poder de polícia por pessoas de direito privado.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o projeto concede à Agência RMVA prerrogativa de

polícia  administrativa  como  um  instrumento  para  o  alcance  de  seus  objetivos

institucionais e a defesa do interesse público na Região e no Colar Metropolitano. Se

o Chefe do Executivo tivesse optado pela criação de uma empresa estatal (sociedade

de economia mista ou empresa pública), que tem personalidade de direito privado,

seria juridicamente questionável a atribuição a ela desse poder especial,  segundo

tradicional entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, a figura da autarquia

é a entidade mais adequada para desempenhar a relevante função de gerir a RMVA,

juntamente  com  a  Assembleia  Metropolitana  e  o  Conselho  Deliberativo  de

Desenvolvimento Metropolitano.

Ainda no tocante ao tipo de entidade encarregada de gerir a RMVA, a proposição

cogita de autarquia territorial  e especial.  Aquela caracteriza-se principalmente pela

delimitação geográfica onde atua, de modo que os poderes especiais de que desfruta

a Agência só podem ser exercidos dentro dessa circunscrição territorial, o que abarca

os Municípios integrantes da RMVA e do Colar Metropolitano. Isso porque, quando se
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trata de Região Metropolitana, a ideia básica reside na execução de funções públicas

de interesse comum a todos os Municípios limítrofes que dela fazem parte.

O adjetivo especial atribuído à Agência não é novidade no direito público brasileiro,

existindo  muitas  autarquias  especiais  tanto  no  âmbito  federal  quanto  no  âmbito

estadual. A rigor, inexiste diferença substancial entre elas e as autarquias comuns,

sendo  que  a  tônica  reside  basicamente  no  grau  de  autonomia  previsto  na  lei

instituidora.  Assim,  as  autarquias  ditas  especiais,  como  é  o  caso  das  agências

reguladoras  de  serviços  públicos  (Anatel,  Aneel,  Anvisa,  etc.),  gozam  de  mais

autonomia que as demais entidades autárquicas, entre outras prerrogativas (poderes

normativos e mandato fixo de seus dirigentes).

Em  Minas  Gerais,  existem  várias  autarquias  de  regime  especial.  A  título  de

exemplificação, mencionem-se a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –

e a Universidade Estadual  de Montes Claros – Unimontes –,  ambas vinculadas à

Secretaria  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior.  Cite-se,  ainda,  a

Agência  Reguladora  dos  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Arsae  –,  autarquia  especial  vinculada  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana.  O  projeto

vincula  a  Agência  RMVA ao  Gabinete  do  Secretário  de  Estado Extraordinário  de

Gestão Metropolitana, órgão criado pelo art.  8º,  § 1º,  da Lei Delegada nº 179, de

2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública

do Poder  Executivo  do  Estado.  Essa relação de vinculação propicia  ao  Gabinete

exercer o controle de finalidade sobre a atuação da Agência, não se confundindo com

relação  de  subordinação.  Lembre-se  que  as  entidades  da  administração  indireta,

como  é  o  caso  das  autarquias,  têm  personalidade  jurídica  própria  e  autonomia

administrativa e financeira, razão pela qual inexiste hierarquia entre elas e o Estado.

Esse controle finalístico, também chamado de tutela administrativa,  é um controle

restrito ao que a lei estabelece, de modo que o Estado somente poderá interferir nas

atividades da autarquia em caso de desvio de finalidade. Aliás, não teria sentido que

uma autarquia especial estivesse sujeita a um controle amplo e irrestrito por parte do

Estado,  pois,  se  isso  ocorresse,  estar-se-ia  diante  de  um  simples  órgão

desconcentrado  da  administração  direta,  e  não  de  uma  entidade  autônoma
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descentralizada,  criada  por  lei  para  exercer  atividade  típica  do  poder  público.

Ademais,  a  vinculação  da  Agência  ao  Gabinete  não  exclui  sua  vinculação  ao

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão

de região metropolitana.

Ao ensejo,  cumpre  ressaltar  que  a escolha  do  caráter  especial  de  determinada

entidade autárquica do Poder Executivo relaciona-se à discricionariedade política do

Governador do Estado, o qual exerce a direção superior do Poder administrador. A

referida autoridade detém acentuada margem de liberdade para propor ao Legislativo

a criação de entidades da administração indireta, segundo critérios de conveniência e

oportunidade, contanto que respeite as diretrizes constitucionais pertinentes. O que

não se admite é a criação de autarquia, comum ou especial, de serviço ou territorial,

para  a  exploração  de  atividade  econômica,  pois  tal  entidade  é  tradicionalmente

instituída para prestar serviços típicos do Estado, sob o regime jurídico-administrativo.

A proposta de criação da Agência, longe de ser mero capricho do Poder Executivo

para ampliar o aparelho burocrático estatal, é uma necessidade para a administração

da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  a  qual  envolve  uma  pluralidade  de

Municípios e de interesses em jogo. O papel essencial da Agência consiste em apoiar

tecnicamente  as  comunas  dessa  Região  e  do  Colar  Metropolitano,  viabilizar  os

instrumentos para o seu desenvolvimento integrado e apoiar a execução de funções

públicas de interesse comum. Isso demonstra que a efetiva instalação da autarquia

poderá  trazer  benefícios  e vantagens  para  os  habitantes  da  RMVA,  com reflexos

positivos para o interesse público metropolitano, o qual deve servir de norte para as

ações e atividades a serem exercidas pelas entidades gestoras. Para o alcance de

seus objetivos institucionais, o projeto coloca à disposição da autarquia um conjunto

de meios ou instrumentos, tais como a prerrogativa de promover desapropriações e

instituir  servidões  administrativas,  bem  como a  competência  para  a  aplicação  de

penalidades administrativas. Aliás, quem quer os fins deve disponibilizar os meios,

razão pela qual o legislador assegura à Agência um plexo de poderes exorbitantes

para a efetiva proteção do interesse público. Essas prerrogativas de autoridade, as

quais revelam uma supremacia de poder em face do particular, são coerentes com a
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natureza jurídica pública das autarquias, que, embora sejam entidades autônomas,

sujeitam-se ao controle  administrativo  do  próprio Executivo,  ao  controle  político  a

cargo  da  Assembleia  Legislativa  e  ao  controle  jurisdicional,  este  no  âmbito  do

Judiciário, mediante provocação da parte interessada. Esse tríplice controle exercido

por instâncias do poder político não exclui o controle popular, realizado diretamente

pelo cidadão e associações representativas da comunidade, por meio do exercício do

direito de petição e representação.

Dessa  forma,  se  a  Agência,  no  exercício  de  suas  atribuições  e  prerrogativas

exorbitantes, incorrer em abuso de poder ou desvio de finalidade, contrariando as

disposições legais pertinentes, seus atos ou decisões poderão ser questionados nas

instâncias jurídicas próprias. Isso porque os poderes especiais conferidos à autarquia

só poderão ser exercidos para o alcance de seus fins, em estrita observância aos

princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, mormente o princípio

da legalidade, que baliza todos os atos e procedimentos dos órgãos e das entidades

da administração pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

18/2011.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente e relator - João Leite - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 170/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em análise, do Deputado Sargento Rodrigues, altera a Lei nº 13.392, de

1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em

concurso público no Estado.

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

proposição o Projeto de Lei nº 1.662/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, o qual

isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos

estaduais.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  opinou  pela  aprovação  da

proposição em exame na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em comento tem a finalidade de incluir o doador regular de sangue na

isenção  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  em  concurso  público,  por  meio  de

alteração da Lei  nº  13.392,  de  1999,  que já  concede esse  benefício  ao  cidadão

desempregado.  O  interessado  deverá  apresentar  na  repartição  designada para  a

realização do concurso documento emitido pela entidade coletora, no qual constem

as datas das doações. A instituição promotora do concurso fará constar no edital as

informações atinentes à isenção da taxa de que trata a lei.

O projeto define doador regular de sangue como “aquele que tenha doado sangue

em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,

no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos”.

O objetivo da proposição em apreço é a proteção da saúde das pessoas, mediante

o  estímulo  à  doação  de  sangue,  prática  que  poderá  salvar  vidas  e  fortalecer  a

solidariedade  entre  os  cidadãos.  Como  medida  para  compensar  a  inequívoca

colaboração, propõe-se a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos concursos

promovidos pela administração pública.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  relatou  em  seu  parecer  que  a  matéria

encontra-se relacionada entre aquelas de competência legislativa concorrente entre a

União, o Estado e o Distrito Federal, conforme estabelece o art. 24, inciso XII, da

Constituição Federal.  Trata-se de dispositivo que torna o Estado competente para

legislar  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde.  Não  há,  portanto,  no  caso  em  tela,

restrição constitucional quanto à competência para deflagrar o processo legislativo.

O § 4º do art. 199 da Constituição da República estabelece que a lei disporá sobre

as  condições  e  os  requisitos  que  facilitem  a  remoção  de  órgãos,  tecidos  e

substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a

coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado
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todo tipo de comercialização. Observa-se, daí, o propósito contido nas normas em

referência de incentivar o sentimento de solidariedade, o auxílio desinteressado ao

próximo.

Essa Comissão analisou ainda que o projeto está de acordo com a norma citada

que dispõe que lei infraconstitucional estabelecerá as condições e os requisitos que

facilitem a coleta de sangue.

A Comissão de Administração Pública asseverou em seu parecer que a proposição

se reveste de elevado alcance social, uma vez que proporciona, em última análise, a

defesa da vida, pois é sabido que muitas pessoas morrem nos hospitais públicos e

privados devido à falta de sangue, especialmente as vítimas de acidentes.

Essa Comissão relatou ainda que,  ao propor  a alteração da Lei  nº  13.392 com

vistas à ampliação de seus destinatários, o legislador estadual vale-se do critério da

solidariedade humana para  propiciar  a  defesa da saúde e  da  vida,  que é o bem

jurídico mais importante.

Com  relação  ao  impacto  financeiro  e  orçamentário,  entendemos  que  será

insignificante a perda de receita para o erário com a aprovação da futura lei,  não

provocando despesas para os cofres públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 170/2011, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Antônio Júlio -  Doutor Viana -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 937/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  visa  autorizar  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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apresentada.

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  937/2011 tem como finalidade autorizar  o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município

de  Madre  de  Deus  de  Minas  imóvel  com  área  de  3.600m²,  situado  no  local

denominado Pastinho da Ponte, nesse Município.

Visando  atender  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  todas  as  decisões  da

administração  pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  determina  que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento da Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais  -

Apae - de Madre de Deus de Minas, instituição que desenvolve relevantes serviços

voltados ao atendimento de pessoas com deficiência e seus familiares.

Ainda com o objetivo  de preservar  o imóvel  a serviço da coletividade,  o art.  2º

determina  que  ele  retornará  ao  patrimônio  do  DER-MG  se  for  desvirtuada  a

destinação prevista.

Cabe destacar que a transferência de domínio de bens públicos somente pode ser

efetivada  se  autorizada  por  esta  Assembleia  Legislativa,  em  cumprimento  da

exigência contida na 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.

Ressalte-se que 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 implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 937/2011,  no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.
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Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - João

Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.181/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.181/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.889/2009,  dispõe  sobre  a

implantação do selo “Amigo do Idoso”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja

emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe dispõe sobre a implantação do selo “Amigo do Idoso”,

destinado às  entidades  que atendem idosos  nas modalidades  asilar  e  não  asilar.

Segundo o projeto,  o selo será concedido, anualmente, após avaliação de equipe

composta, no mínimo, por médico geriatra, psicólogo e assistente social, que levarão

em consideração as condições de segurança, higiene e saúde do estabelecimento,

além  de  tomarem  por  critério  a  oferta  de  atividades  físicas,  laborais,  recreativas,

culturais e associativas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  apreciar  a  proposição,  ressaltou  o

tratamento  conferido  à  população  idosa  no  ordenamento  jurídico  vigente.  Vale

destacar o art. 225 da Constituição Estadual, que prescreve como dever do Estado a

promoção das  condições  que  assegurem  a  dignidade  e  o  bem-estar  dos  idosos,

prevendo-se a criação do Conselho Estadual do Idoso. Quanto à constitucionalidade,

a Comissão entendeu que a proposição, na forma original, apresentava vícios, por

alterar  a  organização  administrativa  do  Poder  Executivo,  matéria  reservada  à

iniciativa  do  Governador  do  Estado.  O  substitutivo  que  apresentou  suprimiu  os

dispositivos  relativos  à  equipe  permanente  multidisciplinar,  passando  a  prever,

apenas, a certificação anual das instituições que se destacarem no atendimento a
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idosos. Além disso, a proposição, na forma do substitutivo, deixa de ser lei autônoma,

passando a ser lei modificativa da Política Estadual de Amparo ao Idoso, instituída

pela Lei nº 12.666, de 4/11/97.

Entendemos  que  as  alterações  promovidas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça são pertinentes e não desvirtuam a finalidade original da proposição.

No que cabe a esta Comissão, é preciso salientar que a certificação das instituições

de longa permanência para idosos – ILPs – é um assunto relevante,  que merece

atenção  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo.  Essas  instituições,  comumente

conhecidas  como  asilos,  estão  associadas  a  uma  imagem  negativa,  sendo

geralmente identificadas como “depósitos de idosos” e “redutos de abandonados e

inválidos”.  Essa imagem pode ser atribuída aos fatores que levam à entrada dos

idosos  nas  ILPs  –  precárias  condições  de  saúde,  debilidade  física,  alterações

cognitivas e no comportamento, dificuldades financeiras e falta de respaldo familiar.

Diagnóstico realizado pelo Centro de Apoio Operacional da Promotoria da Pessoa

Deficiente e Idoso – CAOPPDI –, órgão do Ministério Público estadual, confirma que

essas causas também se aplicam a Minas Gerais.

As condições e a qualidade do atendimento nessas instituições também explicam

sua imagem negativa. Em Minas Gerais, há 654 ILPs, que se concentram em 453

Municípios; desses estabelecimentos, 82% têm natureza filantrópica. Ainda segundo

o diagnóstico realizado pelo CAOPPDI, a maioria dessas instituições não conta com o

atendimento de uma equipe interdisciplinar voltada para a promoção da saúde dos

idosos.  O  atendimento  médico  geralmente  é  esporádico  e  ocorre  nos  centros  de

saúde públicos ou na própria instituição por médico voluntário.  A capacitação dos

funcionários  para  cuidar  dos  idosos  foi  comprovada  em  apenas  33%  dos

estabelecimentos  pesquisados.  Esse  é  o  quadro  apresentado  por  diagnóstico

realizado em 2005.

Importa  observar  que  a  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º/10/2003,  que  instituiu  o

Estatuto do Idoso, constituiu um novo marco para a política do idoso, privilegiando a

convivência  familiar  e  conferindo  um  papel  residual  às  instituições  de  longa

permanência (art.  3º,  parágrafo único,  V).  No entanto,  devido à existência  de  um

significativo número de estabelecimentos dessa natureza, o Estatuto fixa parâmetros



1103
____________________________________________________________________________

mínimos de funcionamento, os quais foram regulamentados pela Resolução Anvisa nº

283, de 26/9/2005. O Estatuto atribui, ainda, aos Conselhos do Idoso, ao Ministério

Público e à Vigilância Sanitária o dever de fiscalizar as instituições de atendimento a

idosos.

Desde então, o Estado tem acompanhado o funcionamento dessas instituições por

meio  da  Vigilância  Sanitária,  com  respaldo  na  Resolução  Anvisa  nº  283.  Os

parâmetros  de  funcionamento  fixados  nessa  resolução  não  se  resumem  às

instalações  prediais  ou  condições  sanitárias,  abrangendo  também  aspectos

relacionados à convivência comunitária, familiar e intergeracional. Estabelece, ainda,

a obrigatoriedade de um Plano de Atenção à Saúde e indicadores de desempenho

relacionados ao bem-estar do idoso. Isso mostra que o marco normativo que fixa o

parâmetro de funcionamento dessas instituições é bastante adequado e inovador. O

problema reside é no ajuste das instituições a essas balizas.

Nesse ponto, é importante destacar os esforços do Ministério Público estadual, por

meio da Promotoria da Pessoa Portadora de Deficiência e Idoso, que vem atuando

incisivamente nas ILPs. A equipe técnica do Ministério Público elaborou diagnóstico

dessas instituições e criou um roteiro de fiscalização para subsidiar o trabalho dos

Promotores.

É importante salientar, também, o projeto Digna Idade, sob a gestão do Servas, que

pretende humanizar o atendimento e garantir melhores condições de vida aos idosos

nas instituições de longa permanência.  São realizados investimentos em estrutura

física, aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal nas áreas administrativa

e de atendimento. O tipo de apoio fornecido é determinado com base em diagnóstico

realizado pela equipe técnica do Servas.  Após a intervenção,  o Ministério  Público

avalia cada instituição. No período de 2003 a 2009, foram assistidas 466 instituições

em 415 Municípios e capacitadas 2.321 pessoas, beneficiando 17.761 idosos.

Entendemos que a proposição em epígrafe é relevante por incentivar os esforços

de  ajustamento  das  instituições  de  longa  permanência  às  normas  de  adequação

previstas no Estatuto do Idoso e regulamentadas pela Anvisa e estamos de acordo

com as linhas gerais adotadas no Substitutivo nº 1 pela Comissão de Constituição e

Justiça.  No  entanto,  com  vistas  a  ressaltar  a  concepção  do  selo  como  prêmio,
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julgamos ser conveniente suprimir a palavra “certificação”, pois entendemos que a

fiscalização e a concessão do selo são processos distintos, que não se confundem,

prestando-se o selo a destacar boas práticas na área de atuação dessas instituições.

Entendemos, ainda, que a periodicidade da concessão do selo deverá ser matéria de

regulamentação, pois o período de um ano poderá ser exíguo para a outorga do selo.

A supressão dos termos “asilar” e “não asilar” é outra alteração pertinente, pois essa

terminologia caiu em desuso. Apresentamos, portanto, o Substitutivo n° 2 ao projeto

em análise.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.181/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica

prejudicado o Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que institui a Política Estadual de

Amparo ao Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A – O Estado, por meio do órgão competente, concederá o selo Amigo do

Idoso às instituições que se destacarem pela qualidade dos serviços prestados no

atendimento a idosos.

Parágrafo único – A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de

que trata o ‘caput’ serão estabelecidos em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Luiz Carlos Miranda - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.501/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.501/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Machado imóvel com área total de 17.800m², situado nesse

Município.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que identifica corretamente o bem a ser alienado e acrescenta ao

projeto cláusulas de destinação e reversão.

Assim,  o parágrafo único do art.  1º  do  referido substitutivo  destina  o imóvel  ao

desenvolvimento  de  atividades  de  esporte  e  lazer,  atendendo  a  demanda  da

população local; e o art. 2º estabelece seu retorno 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 finalidade prevista.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da  União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que 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 implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.501/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Doutor Viana, relator - Antônio Júlio  -  João Vítor  Xavier -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 226/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 226/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a  Associação de Moradores  Morada do Sol,  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 § 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 226/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Morada do Sol, 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 Moradores Morada do

Sol, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 522/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 522/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que altera o art.

1º  da  Lei  nº  18.228,  de  1º  de  julho  de  2009,  que declara  de  utilidade pública  a

Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região – Adevpar –, com

sede no Município de Patos de Minas, foi  aprovado em turno único, na forma do

Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
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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 Nº 522/2011

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 18.228, de 1º de julho de 2009, que declara de

utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região –

Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 18.228, de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Cegos e Deficientes

Visuais – Patos de Minas, com sede no Município de Patos de Minas.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 18.228, de 2009, passa a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação dos Cegos e Deficientes Visuais – Patos de Minas, com sede no

Município de Patos de Minas.”.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 584/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 584/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia – ABA –, 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 § 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 584/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia – ABA –, com sede no

Município de Ipatinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia – ABA

–, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.150/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.150/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Açougueiros  de  Capela  Nova,  com  sede  no

Município de Capela 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.150/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Capela Nova, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Capela Nova, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.333/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.333/2011, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres em Ação – AMA

–, com sede no Município de Jaíba, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.333/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  das Mulheres Rurais  em

Ação – AMA –, com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

Rurais em Ação – AMA –, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Gilberto Abramo, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.460/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.460/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes Claros, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.460/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes

Claros, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá

de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.550/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.550/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Nossa Creche, com sede no Município de Guaxupé, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.550/2011

Declara de utilidade pública a entidade Nossa Creche, com sede no Município de

Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Nossa Creche, com sede no

Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.678/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.678/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a  Associação Comunitária  de Comunicação de Cana Verde –

Ascocave  –,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.678/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação de Cana

Verde – Ascocave –, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunicação de Cana Verde – Ascocave –, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.727/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.727/2011, de autoria do Deputado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos Moradores

e Extrativistas Minerais de Divino das Laranjeiras – Adrumemdil –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.727/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos

Moradores e Extrativistas Minerais de Divino das Laranjeiras – Adrumemdil –, com

sede no Município de Divino das Laranjeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rural e Urbano dos Moradores e Extrativistas Minerais de Divino das Laranjeiras –

Adrumemdil –, com sede no Município de Divino das Laranjeiras.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.735/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.735/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Social Santo

Ivo – Fundesi –, com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.735/2011

Declara de utilidade pública a Fundação para o Desenvolvimento Educacional e

Social Santo Ivo – Fundesi –, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação para o Desenvolvimento

Educacional  e  Social  Santo  Ivo  –  Fundesi  –,  com sede no  Município  de  Montes

Claros.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.739/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.739/2011, de autoria do Deputado Paulo Lamac, que declara

de  utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias  dos  Moradores  do

Aglomerado da Serra e São Lucas – Uamasul –, 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 § 1º 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 Nº 1.739/2011

Declara de utilidade pública a União das Associações Comunitárias dos Moradores

do Aglomerado da Serra e São Lucas – Uamasul –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União das Associações Comunitárias

dos Moradores do Aglomerado da Serra e São Lucas – Uamasul –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.925/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.925/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede no Município

de Corinto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.925/2011

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede no

Município de Corinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Asilo  São  Vicente  de  Paulo  de

Corinto, com sede no Município de Corinto.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.931/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.931/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes – Ascofag –, com sede

no Município de Santo Antônio do Amparo, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 1.931/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes – Ascofag –,

com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes

– Ascofag –, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.932/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.932/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e Urbanos do Município de

Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.932/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação dos Produtores  Rurais  e  Urbanos do

Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Urbanos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.934/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.934/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do

Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo, foi aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.934/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Município

de Santo Antônio do Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares do Município de Santo Antônio do Amparo,  com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.935/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.935/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Eldorado, com sede

no Município de Coqueiral, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.935/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Eldorado,

com sede no Município de Coqueiral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Jardim Eldorado, com sede no Município de Coqueiral.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.951/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.951/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a União dos Cooperadores da Justiça – Unicojust –, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.951/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  União  dos  Cooperadores  da  Justiça  –
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Unicojust –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade União dos Cooperadores da

Justiça – Unicojust –, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.958/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.958/2011, de autoria do Deputado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública o Centro de Criatividade Caminho da Esperança, com sede no

Município de Campo Florido, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.958/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Criatividade Caminho da Esperança, com

sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Criatividade Caminho da

Esperança, com sede no Município de Campo Florido.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.961/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.961/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que altera o

art. 1º da Lei nº 15.127, de 24 de maio de 2004, que declara de utilidade pública a

entidade Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé, foi
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aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.961/2011

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.127, de 24 de maio de 2004, que declara de

utilidade  pública  a  entidade  Serviço  Social  Irmã  Maria  Ana  Sala,  com  sede  no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15.127, de 24 de maio de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Voluntariado Irmã Maria

Ana Sala, com sede no Município de Muriaé.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 15.127, de 2004, passa a ser: “Declara de utilidade

pública  a entidade Voluntariado Irmã Maria  Ana Sala,  com sede no Município  de

Muriaé.”.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.979/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Consolação –

Apracon –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda

nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 1.979/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Município de

Consolação – Apracon –, com sede no Município de Consolação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Município de Consolação – Apracon –, com sede no Município de Consolação.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.980/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Consolação, com sede no

Município de Consolação, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.980/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Consolação, com sede

no Município de Consolação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  de

Consolação, com sede no Município de Consolação.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.981/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.981/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da

Comunidade de Paiolinho, com sede no Município de Lambari, foi aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.981/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Povoado do Paiolinho, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário do Povoado do Paiolinho, com sede no Município de Lambari.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.984/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.984/2011,  de  autoria  do  Deputado Carlos  Henrique,  que

declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre –

Amada –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.984/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre –

Amada –, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira dos Apicultores

de Divisa Alegre – Amada –, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.999/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Casa Lar Menino Jesus, com sede no Município de

Capinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.999/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Casa  Lar  Menino  Jesus,  com  sede  no

Município de Capinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Lar Menino Jesus,

com sede no Município de Capinópolis.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.004/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.004/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara
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de  utilidade  pública  a  Fundação  Ministério  Vitorioso,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.004/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Ministério Vitorioso, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Ministério Vitorioso, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.005/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.005/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Clube dos Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.005/2011

Declara de utilidade pública o Clube dos Subtenentes e Sargentos de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Subtenentes e Sargentos
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de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.013/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.013/2011, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Aliança Norte, com

sede no Município de Pratinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.013/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Rural Aliança Norte,  com

sede no Município de Pratinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Aliança

Norte, com sede no Município de Pratinha.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.017/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.017/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública  a  Associação Comunitária  Viver  Feliz  do  Bairro  Estaleiro II  –

Ascovife –, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento



1124
____________________________________________________________________________

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.017/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Viver  Feliz  do  Bairro

Estaleiro II – Ascovife –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Viver Feliz do

Bairro Estaleiro II – Ascovife –, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.019/2011, de autoria do Deputado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública  a Associação de Famílias  de  Produtores  Rurais  do  Bairro  da

Graminha – Afagra –, com sede no Município de Guaranésia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.019/2011

Declara de utilidade pública a Associação das Famílias de Produtores Rurais do

Bairro da Graminha – Afagra –, com sede no Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Rurais  do Bairro da Graminha – Afagra –,  com sede no Município de

Guaranésia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.021/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.021/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Grupo de Ajuda – GA –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.021/2011

Declara  de  utilidade pública  a  entidade Grupo  de Ajuda  –  GA –,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Ajuda – GA –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.022/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.022/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Capucho  –

Apprucap –, com sede no Município de Aricanduva, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.022/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Capucho – Apprucap –, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Capucho – Apprucap –, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.023/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.023/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Lourenço –

Apprusal –, com sede no Município de Aricanduva, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.023/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São

Lourenço – Apprusal –, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de São Lourenço – Apprusal –, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.024/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.024/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Nazaré de Minas –

Codeconami –, com sede no Município de Nepomuceno, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.024/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Nazaré de Minas – Codeconami –, com sede no Município de Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário  de  Nazaré  de  Minas  –  Codeconami  –,  com  sede  no  Município  de

Nepomuceno.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.026/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.026/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Pró  Obras  Sociais  da Paróquia  da  Boa  Viagem  –

Associação Catedral,  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 § 1º 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 Nº 2.026/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pró Obras Sociais da Paróquia da Boa

Viagem – Associação Catedral, 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 Pró Obras Sociais da

Paróquia da Boa Viagem – Associação Catedral,  com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.040/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.040/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Leite do P. A.

Mangal e Região, com sede no Município de Natalândia, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.040/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Leite do P.

A. Mangal e Região, com sede no Município de Natalândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

de Leite do P. A. Mangal e Região, com sede no Município de Natalândia.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.047/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.047/2011, de autoria do Deputado Hélio Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Senhora Santana de Água Branca e

Bois – Ascosab –, com sede na zona rural do Município de Araçuaí, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.047/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  de  Senhora  Santana de

Água Branca e Bois – Ascosab –, com sede no Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Santana de Água Branca e Bois – Ascosab –, com sede no Município de Araçuaí.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.051/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.051/2011, de autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores

Rurais da Região de Borá, com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.051/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  e

Trabalhadores Rurais da Região de Borá, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

e Trabalhadores Rurais da Região de Borá, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.054/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.054/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que altera o

art. 1º da Lei nº 18.668, de 22 de dezembro de 2009, que declara de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Vila Martinho Campos – Codec –,

com sede no Município de Três Pontas, foi aprovado em turno único, na forma do

Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.054/2011

Dá nova redação ao art.  1º da Lei nº 18.668, de 22 de dezembro de 2009, que

declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da  Vila

Martinho Campos – Codec –, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 18.668, de 22 de dezembro de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário do Distrito Quilombo Nossa Senhora do Rosário – Codec –, com sede no

Município de Três Pontas.”.
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Art. 2º – A ementa da Lei nº 18.668, de 2009, passa a ser: “Declara de utilidade

pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  do  Distrito  Quilombo  Nossa

Senhora do Rosário – Codec –, com sede no Município de Três Pontas.”.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.055/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.055/2011, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública o  Clube da Terceira  Idade de Patos de  Minas,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.055/2011

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade de Patos de Minas, com

sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube da Terceira Idade de Patos de

Minas, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.067/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.067/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Vila  Angical,  com  sede  no

Município de Monte Azul, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.067/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Angical, com sede

no Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

Angical, com sede no Município de Monte Azul.

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

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.073/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.073/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Educacional  e  Desportiva  de

Itapecerica/MG - Acedei -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único,

com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.073/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural,  Desportiva e Educacional de

Itapecerica - Acedei -, com sede no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural,  Desportiva e

Educacional de Itapecerica - Acedei -, com sede no Município de Itapecerica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.075/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.075/2011,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a União dos Catadores de Piranguçu - Unicapi -, com

sede no Município de Piranguçu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.075/2011

Declara de utilidade pública a entidade União dos Catadores de Piranguçu - Unicapi

-, com sede no Município de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade União dos Catadores de

Piranguçu - Unicapi -, com sede no Município de Piranguçu.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.079/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.079/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  o Lar  Frederico Ozanam,  com sede no Município  de

Ribeirão Vermelho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.079/2011

Declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam, com sede no Município de

Ribeirão Vermelho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam, com sede no

Município de Ribeirão Vermelho.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.080/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.080/2011, de autoria do Deputado Deiró Marra, que declara de

utilidade pública as Obras Sociais São Geraldo, com sede no Município de Patrocínio,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.080/2011

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São Geraldo, com sede no

Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais São Geraldo,

com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.081/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.081/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
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que altera o art. 1º da Lei nº 18.227, de 1º de julho de 2009, que declara de utilidade

pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede no  Município  de

Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.081/2011

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 18.227, de 1º de julho de 2009, que declara de

utilidade pública a Creche Comunitária Dona Neuza Rezende, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 18.227, de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Dona Neuza

Rezende, com sede no Município de Uberlândia.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 18.227, de 2009, passa a ser: “Declara de utilidade

pública  o  Centro  Educacional  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.”.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.082/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.082/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região

dos Córregos do Rubim e Aliança, com sede no Município de Felisburgo, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
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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 Nº 2.082/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Região dos Córregos do Rubim e Aliança, com sede no Município de Felisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Região  dos  Córregos  do Rubim e  Aliança,  com sede  no  Município  de

Felisburgo.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.101/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Produtores  do  Córrego  Santa

Cruz,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.101/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores do Córrego

Santa Cruz, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores do Córrego Santa Cruz, com sede no Município de Inhapim.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.102/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.102/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  de  Agricultores  Familiares  do  Córrego  da

Mangueira, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.102/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego da

Mangueira, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares do Córrego da Mangueira, com sede no Município de Inhapim.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.106/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.106/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Comunitários de Leite de Inhapim,

com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.106/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite Comunitários de

Inhapim, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

Comunitários de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.114/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.114/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Cafundó, com

sede na Fazenda Riacho das Pedras, no Município de Unaí, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.114/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Fazenda

Cafundó, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Fazenda Cafundó, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/10/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Gustavo Corrêa, notificando o falecimento da Sra. Vera Furtado de

Andrade, ocorrido em 29/9/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado  Rômulo  Viegas,  notificando sua  ausência  do  País  no  período  de

30/10/2011 a 7/11/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado José Henrique, notificando o falecimento do Sr. Wilson Elias Salomão,

ocorrido em 17/10/2011, no Município de Raul Soares. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/10/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.586  a

2.598/2011  -  Projeto  de  Resolução  nº  2.599/2011  -  Requerimentos  nºs  1.756  a

1.793/2011 - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros - Questões de

ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Luiz  Henrique  e  Bonifácio

Mourão - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes -  Ivair  Nogueira  -  João Leite -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  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.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  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 2.586/2011

Declara de utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede no Município

de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede

no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Rainha da Paz, com sede no Município de Patrocínio, é

uma entidade civil, de caráter beneficente, em funcionamento há mais de um ano e

sem  fins  econômico-financeiros.  A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Objetiva a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice,

através de parceria com o poder público, campanhas comunitárias e outros meios;

combate  a  fome e a  pobreza,  através de campanhas  diárias  em  parceria  com a

comunidade e entidades afins; promove atividades educacionais e de formação geral;

incentiva  comportamento  de  participação,  organização,  atividades,  movimentos  e

organismos;  busca  a  proteção  do  meio  ambiente,  através  da  realização  de

campanhas anuais, palestras e outros, em parceria com o poder público e entidades
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afins.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.587/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

II de Ipatinga - Consep II -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Setor II de Ipatinga - Consep II -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor II de Ipatinga

- Consep II - é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins

lucrativos, fundada em 11/12/2004, que tem como finalidade a prestação de serviços

à comunidade, colaborando com a defesa social, especialmente no que se refere à

prevenção criminal. A documentação apresentada atende aos requisitos legais, e pela

importância do projeto contamos com o apoio de nossos pares à sua aprovação.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.588/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Clube  da  Terceira  Idade  de  São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube da Terceira Idade

de São Francisco, com sede no Município de São Francisco.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  Clube  da  Terceira  Idade  de  São  Francisco  é  uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado, de caráter beneficente, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 21/12/2008.

Tem por finalidade desenvolver atividades no campo da ordem social que busquem

garantir o bem-estar e a justiça social para os associados e seus familiares, prestar

serviços  de  assistência  social  nas  áreas  da  saúde,  educação,  cultura,  desporto,

comunicação social,  pesquisa e tecnologia, bem como qualquer serviço que possa

contribuir para a melhoria de vida da sociedade.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas, que não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  ao

Município  de  São  Francisco,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por

nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.589/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sobradinho, com

sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Sobradinho, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Sobradinho é uma entidade com

personalidade jurídica, de direito privado, de caráter beneficente, sem fins lucrativos e

de  duração  indeterminada,  fundada  em  15/5/96.  Tem  por  finalidade  promover  a

proteção da saúde da família,  da maternidade,  da infância,  da adolescência e da

velhice através de projetos e campanhas de prevenção; a prestação de serviços de

assistência social  e amparo às necessidades dos associados e da comunidade; o

combate  à  fome  e  à  pobreza  através  do  incentivo  à  criação  de  hortas  e  roças

comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores;  a  promoção  de  cursos

profissionalizantes,  o  amparo  aos  associados  na  defesa  de  seus  direitos,  a

implantação  de  novas  ideias  que  venham  beneficiar  a  comunidade  e  o

desenvolvimento  social  das  comunidades  com  dignidade  e  respeito  aos  direitos

essenciais.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com  órgãos  estaduais,  de  modo  a  cumprir  sua  finalidade  com  maior

facilidade e, principalmente, a ampliar o atendimento à comunidade.

Assim, em face dos relevantes serviços prestados pela Associação ao Município de

São Francisco, solicitamos a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.590/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Evangélica  de  São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica de

São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  Associação  Beneficente Evangélica  de  São  Francisco  é  uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado, de caráter beneficente, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 7/10/ 2003.

Tem por finalidade a promoção de serviços de assistência social à sociedade, a

proteção da saúde da família,  da maternidade, da infância e do adolescente e da

velhice, a promoção e a integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação

das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a  promoção  de  sua  integração  na  vida

comunitária, o apoio a eventos culturais e esportivos como meio de inclusão social, o

apoio  ao  pequeno  produtor  rural  dos  distritos  de  São  Francisco,  abrangendo

cooperativas,  palestras  e  outros  benefícios  que  se  fizerem  necessários  ao

desenvolvimento rural, o amparo dos associados, a defesa do cumprimento da lei, a

implantação  de  novas  ideias  que  venham  beneficiar  a  comunidade  e  o

desenvolvimento social com dignidade e respeito aos direitos essenciais.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  ao

Município  de  São  Francisco,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por

nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.591/2011

Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Mocambo e Adjacências, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Mulheres

Trabalhadoras Rurais de Mocambo e Adjacências, com sede no Município de São

Francisco.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  das  Mulheres  Trabalhadoras  Rurais  de  Mocambo  e

Adjacências é uma entidade com personalidade jurídica, de direito privado, de caráter

beneficente, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, fundada em 4/4/2010.

Tem por finalidade a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância, do

adolescente  e  da  velhice  através  de  campanhas  contra  doenças  transmissíveis  e

infecto-contagiosas, em integração com órgãos competentes; a divulgação da cultura

e do esporte; o combate à fome e à pobreza através da implantação de hortas e

roças  comunitárias  e  integração  com  órgãos  competentes;  a  integração  de  seus

beneficiários  no  mercado  de  trabalho  através  da  promoção  de  cursos

profissionalizantes;  a  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência;  a

proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento social com dignidade e respeito aos

direitos essenciais.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  ao

Município  de  São  Francisco,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por
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nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.592/2011

Dispõe sobre medidas para a desoneração fiscal do processo de habilitação para

condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em

situação de desvantagem social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado adotará medidas para desoneração fiscal de taxas devidas no

processo de habilitação para condução de veículos automotores, com o objetivo de

possibilitar  o  acesso  de  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ou  em  situação  de

desvantagem social à aprendizagem e ao processo de habilitação necessários para a

condução de veículos automotores.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitivo

ou em situação de  desvantagem social  aquelas  que se enquadrem em uma das

seguintes situações:

I  -  tenham renda familiar  mensal  bruta igual  ou inferior  a dois salários  mínimos

vigentes na época do requerimento;

II - estejam matriculadas na rede pública de ensino e comprovem bom desempenho

escolar;

III - sejam egressas do sistema prisional.

Art.  3º  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete  ao  poder

público:

I - analisar a viabilidade de concessão de isenções de taxas relativas à inscrição

para  exame de  habilitação,  ao  exame  de  legislação,  à  expedição  de  licença  de

aprendizagem, ao exame de direção e à expedição da carteira definitiva;

II - elaborar estudos sobre a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para

que os Centros  de Formação de Condutores -  CFCs -  ofertem, gratuitamente, às

pessoas a que se refere o art. 2º desta lei os cursos teóricos e práticos necessários

para a habilitação de condutores.
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Art. 4º - A concessão dos benefícios de que trata esta lei não exime o beneficiário

da realização dos exames necessários para a habilitação na categoria pretendida,

observadas as disposições da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de

Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 5º - Os benefícios previstos nesta lei destinam-se a pessoas que comprovem

domicílio no Estado.

Art. 6º - 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. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Sabe-se  que  a  falta  de  qualificação  de  inúmeros  cidadãos  tem

impossibilitado a inserção deles no mercado de trabalho e que a Carteira Nacional de

Habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de ser uma forma de realização pessoal e social.

Entretanto, os altos custos e taxas para obtenção de uma CNH tem inviabilizado,

em muitos casos, a devida habilitação, em especial para aqueles cujo poder aquisitivo

é menor ou que as vicissitudes da vida colocam em desvantagem social.

Assim,  muito  importante  é  a  proposição  ora  apresentada,  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

relativas aos testes e confecção da habilitação, o que em muito 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.

Vale  ressaltar  que  a  concessão  de  isenção  das  taxas  devidas  ao  Detran  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
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acidentes  de  trânsito,  uma  vez que  qualificaria  e  habilitaria  condutores  que  hoje,

sabemos,  em  razão  dos  altos  custos  que  envolvem  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.  Cita-se  como  exemplo  a  Lei  nº  13.369,  de  2007,  do  Estado  de

Pernambuco, não se olvidando dos benefícios que vem proporcionando à população

do referido Estado.

Pelos  motivos  expostos,  fica  evidente  a  importância  da  implementação  dessas

diretrizes, o que será, sem dúvida, um grande avanço social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.593/2011

Estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - No âmbito do Estado, a declaração de próprio punho do interessado supre

a exigência de comprovante de residência.

Parágrafo  único  -  A declaração  referida  no  “caput”  deverá  conter  exigência  de

ciência do  interessado de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da

legislação pertinente.

Art.  2º  -  A recusa  da  declaração  de  próprio  punho  como  prova  de  residência

sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) na reincidência.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  é  desburocratizar  o  procedimento  de

comprovação  de  residência,  facilitando  a  vida  do  cidadão,  desacreditado  pela

burocracia oficial e pela iniciativa privada, no caso de falta de conta em seu nome. A
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declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do comprovante de

residência.

Geralmente, são solicitadas contas de empresas prestadoras de serviços públicos,

como de luz e água,  para comprovar residência. Essas contas, normalmente,  são

emitidas em nome de apenas uma pessoa da residência, o que acaba dificultando a

vida do cidadão que não possui conta em seu nome.

Mesmo com as exigências atuais, são inúmeros os casos de falsa comprovação de

residência obtida por meio de falsificações dos documentos exigidos. Já a declaração

de próprio punho faz prova inconteste de eventual delito, quando não corresponder à

verdade.

Ressalta-se,  ainda,  que esta  proposição  guarda consonância  com  o  Código  de

Defesa do Consumidor, pelo qual deve prevalecer o princípio da boa-fé.

Com efeito, a burocracia é um tema debatido há décadas no Brasil e cabe ao Poder

Legislativo  apresentar  proposições  que  busquem  simplificar  procedimentos  e

formalidades na prestação dos serviços públicos e privados.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.594/2011

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao

“bullying” escolar, no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas

no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas públicas e privadas de educação básica, no Estado de Minas

Gerais,  deverão  incluir  em  seu  projeto  pedagógico  medidas  de  conscientização,

prevenção e combate ao “bullying” escolar.

Parágrafo único - A Educação Básica é composta pela Educação Infantil,  Ensino

Fundamental e Ensino Médio.

Art.  2º  -  Entende-se  por  “bullying”  a  prática  de  atos  de  violência  física  ou
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psicológica,  de modo intencional  e repetitivo,  exercida por  indivíduo ou grupos de

indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar

dor, angústia ou humilhação à vítima.

Parágrafo único - São exemplos de “bullying” acarretar a exclusão social, subtrair

coisa alheia para humilhar, perseguir, discriminar, amedrontar,  destroçar pertences,

instigar atos violentos, inclusive utilizando-se de meios tecnológicos.

Art. 3º - Constituem objetivos a serem atingidos:

I - prevenir e combater a prática do “bullying” nas escolas;

II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de

discussão, prevenção, orientação e solução do problema;

III - incluir regras contra o “bullying” no regimento interno da escola;

IV - orientar as vítimas de “bullying” visando à recuperação de sua autoestima para

que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar;

V - orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de

seu comportamento, sobre as consequências de seus atos, visando torná-los aptos

ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, igualdade, liberdade, justiça e

solidariedade;

VI - envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento

da solução conjunta.

Art.  4º  -  Decreto regulamentador  estabelecerá as ações a serem desenvolvidas,

como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, alunos e

professores, entre outas iniciativas.

Art.  5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  O “bullying”,  palavra  de  origem inglesa,  significa tiranizar,  ameaçar,

oprimir,  amedrontar e intimidar.  Essa prática já é comum entre os adolescentes, e

tornou-se um problema que começa a ser discutido com mais intensidade diante do

aumento  da  violência  escolar.  A  preocupação  com  o  “bullying”é  um  fenômeno
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mundial. Pesquisa feita em Portugal, com 7 mil alunos, constatou que 1 em cada 5

alunos já foi vítima desse tipo de agressão. O estudo mostrou que os locais mais

comuns de violência  são os pátios  de  recreio,  em 78% dos  casos,  seguidos  dos

corredores (31,5%).

Na Espanha, o nível de incidência de “bullying”chega a 20% entre os alunos. O

percentual assusta as autoridades espanholas, que já desenvolvem ações para coibir

a  prática.  A  Grã-Bretanha  também  está  apreensiva  com  a  maior  incidência  de

ocorrências. Foi apurado, em pesquisa, que 37% dos alunos do primeiro grau das

escolas britânicas admitiram que sofrem “bullying”pelo menos uma vez por semana.

O  tema  desperta  o  interesse  de  pesquisadores  dos  Estado  Unidos,  onde  o

fenômeno de violência foge ao controle.  Estima-se que até 35% das crianças em

idade  escolar  estão  envolvidas  em alguma forma de  agressão e  de  violência  na

escola.  No Colorado,  dois  adolescentes do  ensino  médio  mataram 13 pessoas  e

deixaram dezenas de feridos, em um repentino ataque com arma de fogo. Após o ato,

cometeram suicídio. Os agressores sofriam constantes humilhações dos colegas de

escola.

No Brasil, não há pesquisas recentes sobre o “bullying”, muito embora seja evidente

o  aumento  do  número  de  agressões  e  atos  de  discriminação  e  humilhação  em

ambiente  escolar.  Estudo  feito  pela  Associação  Brasileira  Multiprofissional  de

Proteção à Infância e Adolescência – Abrapia – em 2002, no Rio de Janeiro, com

5.875 estudantes de 5ª a 8ª séries de onze escolas fluminenses, revelou que 40,5%

dos entrevistados confessaram o envolvimento direto em atos de “bullying”.

O  “bullying”  é  uma  forma  de  agressão  que  afeta  a  alma  das  pessoas.  Pode

provocar, nas vítimas, um sentimento de isolamento. Outros efeitos são a redução do

rendimento escolar e atos de violência contra a si e terceiros. Em 2004, um aluno de

18  anos  de  uma escola  de  Taiúva  (SP)  feriu  oito  pessoas  com  disparos  de  um

revólver calibre 38, suicidando-se em seguida. O jovem era obeso e, por isso, vítima

constante  de  apelidos  humilhantes,  alvo  de  gargalhadas  e  sussurros  pelos

corredores.

O modo como os adolescentes agem em sala de aula, colocando apelidos nos seus

colegas, pode contribuir para que pessoas agredidas não atinjam plenamente o seu
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desenvolvimento educacional. São atitudes comportamentais que provocam fissuras

que podem durar a vida toda. Criar um estigma ou dar um rótulo às pessoas é pré-

conceituá-las, ou seja, praticar o “bullying”. Além de ser uma agressão moral, é uma

atitude  de  humilhação  que  pode  deixar  sequelas  emocionais  na  vítima.  Outros

exemplos de “bullying” são os comentários pejorativos sobre peso, altura, cor da pelo,

tipo de cabelo, gosto musical, entre outros.

A instituição  do  programa  de  combate  ao  “bullying”  nas  escolas  vai  permitir  o

desenvolvimento de ações de solidariedade e de resgate de valores de cidadania,

tolerância, respeito mútuo entre alunos e docentes, além de estimular e valorizar as

individualidades  do  aluno.  A iniciativa  pretende  ainda  potencializar  as  eventuais

diferenças,  canalizando-as  para  aspectos  positivos  que  resultem  na  melhoria  da

autoestima do estudante.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.205/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.595/2011

Regulamenta o § 7º do art. 246 e o § 9º do art. 247 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  disciplina  as  condições  e  a  forma  de  encaminhamento  à

Assembleia Legislativa do relatório e da relação das terras públicas e devolutas a

serem  alienadas  ou  concedidas  administrativamente,  sem  prévia  autorização

legislativa, a que se refere o § 7º do art. 246 e o § 9º do art. 247 da Constituição

Estadual.

Art. 2º - Serão encaminhados à Assembleia Legislativa, com cópia para o Ministério

Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado:

I - a relação das terras públicas e devolutas situadas no perímetro urbano, na zona

de  expansão  urbana  e  na  zona  rural  a  serem  alienadas  ou  concedidas

administrativamente, sem prévia autorização legislativa, com antecedência mínima de

noventa dias em relação à expedição do título ou à celebração do contrato;

II  -  o relatório anual  das atividades relacionadas com a alienação ou concessão

administrativa,  sem  prévia  autorização  legislativa,  de  terras  públicas  e  devolutas
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situadas no perímetro urbano, na zona de expansão urbana e na zona rural.

Parágrafo único - A relação e o relatório de que trata este artigo serão subscritos

pelo  titular  do órgão ou instituição responsável  pela  gestão  das terras públicas e

devolutas do Estado.

Art. 3º - A relação de que trata o inciso I do art. 2º deverá conter, no mínimo, as

seguintes informações:

I - quanto à identificação do beneficiário:

a) nome completo;

b) estado civil;

c) número do CPF e da Carteira de Identidade;

II - quanto à identificação do imóvel:

a) localização da área, compreendendo informações como:

1 - Município, Distrito, lugarejo ou comunidade;

2 - cartório de imóveis onde o bem deverá ser registrado;

b) dimensão;

c) nome dos confrontantes;

III - quanto à destinação da alienação ou concessão, se é para fins de:

a) assentamento de trabalhador rural ou urbano;

b) regularização fundiária;

c) colonização;

d) outro fim.

IV - quanto ao instrumento jurídico utilizado para a alienação ou concessão:

a) concessão gratuita de domínio;

b) alienação por preferência;

c) concessão de direito real de uso;

d) legitimação de posse;

e) legitimação ou doação, nos termos da Lei nº 7.373, de 3 de outubro de 1978;

f) outros.

Parágrafo único -  A relação de que trata este artigo será discriminada por zona

urbana, zona de expansão urbana e zona rural.

Art. 4° - O relatório de que trata o inciso II do a rt. 2º deverá conter, no mínimo, as
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seguintes informações:

I - nomes dos beneficiários de terras públicas e devolutas, sem prévia autorização

legislativa, no curso do ano civil, discriminados por zona urbana, zona de expansão

urbana e zona rural;

II - dimensão da área;

III - número do CPF e da Carteira de Identidade dos beneficiários;

III - breve relato das ações empreendidas pelo órgão ou instituição responsável pela

gestão  das  terras  públicas  e  devolutas  para  a  consecução  da  política  agrária  e

fundiária do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados a partir da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A proposição que ora se submete à consideração desta Casa tem por

objetivo regulamentar dispositivos da Constituição do Estado que autorizam o Poder

Executivo a promover a alienação e a concessão administrativa de terras públicas e

devolutas sem prévia autorização legislativa.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 34, de 1998, esta Casa permitiu

ao  Executivo  promover,  como  regra  geral,  a  alienação  e  a  concessão  de  terras

públicas  e  devolutas  com  até  100ha  sem prévia  autorização  legislativa,  para  dar

maior celeridade aos processos de regularização desses imóveis. Acima de 100ha, a

intervenção  da Assembleia  se  impõe  como ato  indispensável  para  a  validade da

concessão  ou  alienação.  Nesta  hipótese,  o  Governador  do  Estado  encaminha

mensagem  solicitando  a  anuência  deste  Poder.  Por  sua  vez,  essa  mensagem  é

transformada em projeto de resolução, que se submete à apreciação e à votação dos

Deputados em dois turnos.

Porém, essa emenda prevê um modelo alternativo de exercício pela Assembleia do

controle das terras públicas e devolutas não submetidas ao processo de votação.

Nele, o Executivo tem a obrigação de enviar a esta Casa, com antecedência mínima

de 90 dias em relação à expedição do título ou à celebração do contrato, a lista das

áreas  que  serão  alienadas  ou  concedidas  administrativamente,  sem  prévia
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autorização legislativa. E, anualmente, o Executivo é obrigado, também, a elaborar

um  relatório  das  atividades  relacionadas  com  a  alienação  ou  a  concessão

administrativa dessas áreas. Porém, esse dispositivo ainda não está regulamentado.

Todos sabem da importância e da relevância das terras públicas e devolutas no

contexto do patrimônio do Estado. Patrimônio, aliás, tão expressivo que impôs ao

Executivo  a  criação  de  uma  instituição  especifica  para  promover  o  seu

gerenciamento, o Instituto de Terras do Estado - Iter.

Por esses motivos, apresentamos este projeto de lei, para cuja aprovação pedimos

o apoio dos colegas desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.596/2011

Altera a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, que institui  meia-entrada para

estudantes em locais que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se o § 3º ao art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993,

que  institui  meia-entrada  para  estudantes  em  locais  que  menciona  e  dá  outras

providências.

“Art. 1º - (…)

§  3º  -  Fica  garantido  aos  estudantes  devidamente  matriculados  em

estabelecimentos de  ensino  público  ou  particular  localizados  no  Estado de Minas

Gerais e autorizados a funcionar pelos órgãos competentes o benefício de que trata

esta lei nos eventos da Copa do Mundo de 2014 que ocorrerão em Minas Gerais.”.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  garantir  aos  estudantes  devidamente

matriculados em  estabelecimentos  de  ensino  público  ou  particular  localizados  em

Minas Gerais o direito à meia-entrada nos eventos da Copa do Mundo de 2014 que

ocorrerão neste Estado.

Diante da relevância do tema, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação
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deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.597/2011

Institui a política estadual para o exercício da atividade profissional de cuidador de

idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os profissionais que desempenhem a ativid ade de cuidadores de idosos no

Estado,  seja  em  instituições  públicas  e  privadas,  seja  em  ambiente  domiciliar,

possuirão em sua formação, no mínimo, o curso de Auxiliar de Enfermagem, como

parte de sua qualificação profissional.

Art. 2° - São ações inerentes ao exercício da funçã o de cuidador de idoso:

I - auxiliar o idoso nas tarefas cotidianas, tais como: comer, tomar banho, trocar de

roupa, caminhar, subir escada, entre outras;

II - ministrar a medicação na hora certa mediante prescrição do médico responsável

pelo tratamento;

III  -  zelar  pela  alimentação  do  idoso  portador  de  doenças  crônicas,  tais  como

diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial, sob orientação de nutricionista;

IV - auxiliar o idoso na prática de atividades físicas, como caminhadas, ginástica e

natação, sempre sob a supervisão e orientação de fisioterapeuta;

V - acompanhar o idoso em suas atividades sociais de lazer.

Art. 3º - Em situação de emergência, de mal súbito do idoso, queda ou acidente, o

cuidador  deverá  imediatamente  providenciar  socorro  médico  de  profissional

habilitado.

Paragrafo  único  -  O  cuidador  de  idoso  poderá  tomar  medidas  emergenciais,

preconizadas nos cursos de primeiros socorros, a fim de preservar a vida do idoso até

a chegada de equipe médica qualificada.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende
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Justificação: A sociedade brasileira vem sofrendo uma profunda transformação na

composição de sua população no que diz respeito à faixa etária. Essa modificação,

que  altera  a  realidade  demográfica  do  País,  ocorre  nos  dois  extremos  de  sua

composição, como constatado pelos censos realizados ao longo das últimas décadas.

O número de filhos por conjunto familiar tem caído de forma expressiva no País, tanto

assim que, se na década de 1950 era de 6,2, em média, em 2005 diminuiu para 2,3.

No Brasil  estima-se  que  85% dos  idosos  apresentam  pelo  menos  uma doença

crônica. Esse fato contribui  para o aumento do número de idosos com limitações

funcionais, o que exige a presença dos cuidadores profissionais.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde o aumento do número de

pessoas idosas com 60 anos ou mais, em todo o mundo, leva a maior demanda por

serviços  de  atenção  à  saúde,  decorrente  do  aumento  na  incidência  de  doenças

crônicas não transmissíveis. Entre as doenças que mais acometem os idosos, com 60

anos ou mais,  estão:  acidente vascular  cerebral,  hipertensão arterial,  doenças do

coração,  diabetes,  doenças  da  coluna,  acidentes  domésticos,  quedas,  artrites,

reumatismos,  doenças  do  aparelho  circulatório,  depressão,  neoplasias,  bronquite-

asmática, doenças na próstata e doenças infecto-urinárias.

Para os idosos, as perdas são tratadas principalmente como problemas de saúde,

anunciadas na aparência do corpo como enrugamento, encolhimento e reflexos mais

lentos.  Mas  há  também  alterações  internas  em  todos  os  seus  órgãos,  como

consequência do processo de envelhecimento.

Cabe ao cuidador de idoso atuar, quando for o caso, junto à família e ao corpo

clínico para o devido tratamento. Muitas vezes, os idosos passam a necessitar  de

auxílio para desenvolver ações que anteriormente realizavam sozinhos. Para atender

a tais necessidades, surge o profissional cuidador de idoso, que, como se deu com

outras profissões, tem sido inserido no serviço sem a devida capacitação profissional.

O cuidador é o profissional que convive diariamente com o idoso, ajudando-o nos

cuidados  higiênicos,  auxiliando-o  na  alimentação,  administrando-lhe  medicação  e

estimulando-o nas atividades reabilitadoras e interagindo com a equipe terapêutica. O

cuidador  pode  ser  uma pessoa  da  família  ou  amigo  (cuidador  informal)  ou  uma

pessoa  contratada  para  executar  essas  tarefas  (cuidador  formal),  desde  que
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preenchidos os requisitos necessários de formação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.598/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac - de

Lagoa da Prata é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade auxiliar as

autoridades judiciárias  e policiais  em todas  as tarefas  ligadas  à recuperação dos

sentenciados e à fiscalização dos benefícios penitenciários. Exerce suas atividades

prestando  assistência  à  família  do  sentenciado  e  dando-lhe  condições  de

profissionalização e reintegração na sociedade.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.599/2011

- O Projeto de Resolução nº 2.599/2011 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº 1.756/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo  de

policiais civis em Ipatinga e nos demais Municípios do Vale do Aço. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.757/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Diretoria-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica pedido de providências para

adotar medidas relativas à morte de um trabalhador eletrocutado por um fio da rede

elétrica  da  Cemig,  em  11/10/2011,  bem  como à  falta  de  energia  que  atingiu,  na

mesma data, 2,3 milhões de pessoas no Estado. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.758/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro, Líder do Partido Progressista na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do

Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.759/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas na Câmara

dos  Deputados,  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídas  na  pauta  de

votação do Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.760/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Aureo,  Líder  do  Partido  Renovador  Trabalhista  Brasileiro  na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta

de  votação  do  Plenário  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  49/2007  e

236/2008.

Nº 1.761/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Cândido Vaccarezza, Líder do Governo na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do Plenário as

Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.762/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Chico Alencar, Líder do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara

dos  Deputados,  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídas  na  pauta  de

votação do Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.763/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Duarte Nogueira, Líder do Partido da Social Democracia Brasileira

na  Câmara dos  Deputados,  pedido  de  providências  para  que  sejam incluídas  na

pauta de votação do Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e

236/2008.

Nº 1.764/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Deputado Federal Fábio Faria, Líder do Partido da Mobilização Nacional na Câmara

dos  Deputados,  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídas  na  pauta  de

votação do Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.765/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal  Giovanni  Queiroz,  Líder  do  Partido  Democrático Trabalhista  na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta

de  votação  do  Plenário  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  49/2007  e

236/2008.

Nº 1.766/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Henrique  Eduardo  Alves,  Líder  do  Partido  do  Movimento

Democrático Brasileiro na Câmara dos Deputados, pedido de providências para que

sejam  incluídas  na  pauta  de  votação  do  Plenário  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.767/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Jovair Arantes, Líder do Bloco Parlamentar PSB, PTB, PCdoB na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta

de  votação  do  Plenário  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  49/2007  e

236/2008.

Nº 1.768/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS,

PTC,  PSL  na  Câmara  dos  Deputados,  pedido  de  providências  para  que  sejam

incluídas na pauta de votação do Plenário as Propostas de Emenda à Constituição

nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.769/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Paulo  Abi-Ackel,  Líder  da  Minoria  na  Câmara  dos  Deputados,

pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do Plenário as

Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.770/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Paulo Teixeira, Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do

Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.
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Nº 1.771/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal  Ratinho Junior,  Líder  do Partido Social  Cristão na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do

Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.772/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Sarney Filho, Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do

Plenário as Propostas de Emenda à Constituição nºs 49/2007 e 236/2008.

Nº 1.773/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Vitor Paulo, Líder do Partido Republicano Brasileiro na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que sejam incluídas na pauta de votação do

Plenário  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  49/2007  e  236/2008.  (-

Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 1.774/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro, Líder do Partido Progressista na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do

Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.775/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas na Câmara

dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação

do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.776/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Aureo,  Líder  do  Partido  Renovador  Trabalhista  Brasileiro  na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de

votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.777/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Cândido Vaccarezza, Líder do Governo na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do Plenário a

Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.778/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Chico Alencar, Líder do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara
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dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação

do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.779/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Duarte Nogueira, Líder do Partido da Social Democracia Brasileira

na Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta

de votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.780/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Fábio Faria, Líder do Partido da Mobilização Nacional na Câmara

dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação

do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.781/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal  Giovanni  Queiroz,  Líder  do  Partido  Democrático Trabalhista  na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de

votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.782/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Henrique  Eduardo  Alves,  Líder  do  Partido  do  Movimento

Democrático Brasileiro na Câmara dos Deputados, pedido de providências para que

seja incluída na pauta de votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição

nº 544/2002.

Nº 1.783/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Jovair Arantes, Líder do Bloco Parlamentar PSB-PTB-PCdoB na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de

votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.784/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR-PTdoB-PRP-PHS-

PTC-PSL na Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja incluída

na pauta de votação do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.785/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado  Federal  Paulo  Abi-Ackel,  Líder  da  Minoria  na  Câmara  dos  Deputados,

pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do Plenário a

Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.
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Nº 1.786/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Paulo Teixeira, Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do

Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.787/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal  Ratinho Junior,  Líder  do Partido Social  Cristão na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do

Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.788/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Sarney Filho, Líder do Bloco Parlamentar PV-PPS na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do

Plenário a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Nº 1.789/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Vitor Paulo, Líder do Partido Republicano Brasileiro na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para que seja incluída na pauta de votação do

Plenário  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  544/2002.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.790/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Nelson Gonçalves de Morais pela obra "Aprendiz

de  Sonhador  -  Caderno  II  -  Política  e  Economia  Municipal".  (-  À  Comissão  de

Assuntos Municipais.)

Nº 1.791/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Saulo Fróes, fundador e Presidente da Lokamig

Rent a Car, pelos 30 anos de fundação dessa empresa. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.792/2011, do Deputado Antonio Lerin, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a elaboração de decreto estadual

que  disponha  sobre  as  condições  para  a  instalação  e  o  funcionamento  de

estabelecimentos de podologia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.793/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

reformada a estrutura física da  Escola Estadual  Antônio Novaes,  no Município de
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Ribeirão Vermelho. (- À Comissão de Educação.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Acidente de Trânsito no

Estado.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  as

Deputadas  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira  e  Rosângela  Reis  e  os  Deputados  Antônio

Carlos  Arantes,  Antonio  Lerin,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Bruno  Siqueira,  Carlin

Moura, Carlos Mosconi, Célio Moreira, Doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fabiano

Tolentino,  Fred  Costa,  Gilberto  Abramo,  Hely  Tarqüínio,  João  Leite,  Luiz  Carlos

Miranda,  Luiz  Henrique,  Neider  Moreira,  Pompílio  Canavez,  Rômulo  Veneroso,

Rômulo Viegas, Sebastião Costa, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Questões de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

nesta  semana tomamos conhecimento  de  uma atitude da Cemig  que nos  deixou

muito preocupados e indignados. A Cemig, numa manobra claramente intimidatória,

resolveu  processar  o  Sr.  Jairo,  Coordenador  do  Sindieletro,  e  também  o  próprio

Sindicato,  por  afirmações  feitas  nesta  Casa,  durante  uma audiência  pública  das

Comissões de Assuntos Municipais e de Minas e Energia. Isso é grave, pois a Cemig

processa o Sindicato por estar fazendo o seu trabalho de divulgação, de mobilização

e de utilização de panfletos. E mais grave ainda é processar o Sr. Jairo, Coordenador

do Sindieletro,  por  ter  dado a sua opinião nesta  Casa a respeito da tragédia em

Bandeira do Sul, onde houve gravíssimo acidente em que morreram 16 jovens e mais

de 50 ficaram feridos e onde eu, a Deputada Liza Prado e o Deputado Carlin Moura

estivemos em audiência pública. Ele disse que, se a rede elétrica de Bandeira do Sul

fosse  moderna,  talvez  aquelas  mortes  não  tivessem  ocorrido.  Ele  está  sendo

processado  por  ter  dito  isso.  Além  da  gravidade  dessa  manobra  claramente

intimidatória, o fato é preocupante porque convidamos o povo e as entidades para vir

às audiências públicas com o intuito de prestar esclarecimentos, para que, em nome

dos mineiros, que representamos, tomemos conhecimento do que ocorre no Estado.

Mas, de agora em diante, as pessoas ficarão temerosas de vir ou, se vierem, temerão

dizer o que pensam ou que têm a revelar, porque poderão ser processadas por uma

empresa poderosa como a Cemig. A maior empresa do Estado tenta, dessa forma



1167
____________________________________________________________________________

terrível, intimidar o Sindicato, o Sr. Jairo e os parlamentares. Estou sabendo que a

Cemig quer que eu também preste depoimento por ter usado da minha condição de

parlamentar para cobrar dela atitudes responsáveis em relação à rede elétrica. Um

dia destes, ficamos estarrecidos com a morte de um motoqueiro por causa de um

acidente  com  a  rede  elétrica,  um  cabo  energizado  que  ficou  pendurado.  Quem

assistiu ao acidente ficou horrorizado e impressionado. E a Cemig levou mais de seis

horas para consertar o cabo. Não queremos que a Cemig continue assim, mas que

ela  faça  os investimentos  necessários,  que avance em tecnologia  e  manutenção.

Voltamos a insistir: a terceirização que ela promoveu é perigosa, pois tem colocado

pessoas sem treinamento para trabalharem em linha viva. Antigamente, quando eram

funcionários da Cemig, treinados pela própria companhia em cursos muito longos,

ainda assim se levavam dois anos para que um empregado pudesse mexer com linha

energizada.  Agora,  qualquer  funcionário  contratado por  uma empresa terceirizada

corre  risco  de  morrer,  assim  como corre  risco  a  população.  Ontem  foi  aprovado

requerimento na Comissão de Assuntos Municipais solicitando que a Cemig explique

tantos  apagões,  tantos  cabos  partidos  e  tanta  falta  de  manutenção.  No  rol  de

convidados estão o Sr. Jairo, o Sindieletro e pessoas da Região Metropolitana. O Sr.

Jairo  poderá  vir  tranquilo  porque  ninguém  irá  processá-lo:  nesta  Casa  ele  está

protegido. É assim que queremos. É um absurdo que o Sr. Jairo seja convidado por

esta Casa, representando o Sindicato,  e seja processado. Então, não poderíamos

convidar mais ninguém. A Cemig está errada, deve assumir a responsabilidade pelo

acidente em Bandeira do Sul e indenizar as vítimas e suas famílias. A Deputada Liza

Prado  sabe  quantas  pessoas  estão  mutiladas  e  necessitando  de cirurgia  plástica

corretiva. E a Cemig deve prestar atenção nisso. Estão aqui os dois processos. Se os

Deputados puderem lê-los, verão que são nitidamente intimidatórios. Estão querendo

calar a voz do Sindicato e dos cidadãos. Estamos precisando criar uma associação

de clientes da Cemig para cobrar melhoras da instituição e para fiscalizar suas ações.

Todos os convidados que aqui  vierem devem ser respeitados,  a Cemig não pode

desrespeitá-los.

A Deputada Liza Prado - Agradeço ao Deputado João Leite, sempre muito elegante.

Quero aqui dizer que sou solidária com as afirmações do Deputado Pompílio. Estive
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com ele em Bandeira do Sul e creio que temos de elogiar a Cemig, porque é uma

empresa nossa,  mas,  se houver  incompetência,  realmente  precisamos cobrar.  Há

também  problemas  em  Uberlândia,  onde  estão  ocorrendo  constantes  apagões.

Temos  problemas  gravíssimos  com funcionários  que  precisam  se deslocar  dessa

cidade  para  atender  à  grande  Belo  Horizonte  e  a  todo o  restante  da  região.  Os

atendimentos físicos de cada cidade precisam voltar para atender às reclamações

dos usuários. Percebemos que há redes que precisam de manutenção, mas esse

serviço não é feito. A nossa Comissão esteve em Bandeira do Sul, juntamente com o

Sindicato, graças ao trabalho desta Casa e de todos os Deputados que aqui estão e

que são sérios. Sabemos que o que está ruim realmente é denunciado por todos os

Deputados.  A  Cemig  é  uma  empresa  séria,  nossa,  mas  a  terceirização  tem

prejudicado o serviço prestado e posto em risco a vida dos trabalhadores. Temos de

exigir  que  haja  um debate.  Quanto  ao  processo,  isso  é  natural.  Vamos  ajudar  o

Sindicato com vários advogados, se for preciso; mas é necessário que ele cumpra

seu papel e não tema ser processado. Ele deve defender os funcionários e ir à luta.

Nós,  Deputados,  vamos  dar  respaldo  aos  sindicalistas  porque  sabemos  que eles

estão se comportando de maneira correta. É o nosso papel. Quero dizer que, junto

com o Deputado Pompílio, estive em vários locais em que a rede elétrica realmente

precisa de manutenção. A Cemig não pode somente mandar as nossas divisas para

fora, para os sócios estrangeiros, enquanto lidamos com problemas gravíssimos no

Estado. Percebemos também que há pessoas que não estão vendo o descaso da

Cemig com a rede elétrica, como no caso de Contagem, que não tem Prefeita para

reclamar e para defender seu povo: a Marília promete, e não cumpre. Ela prometeu

que manteria as Funecs abertas, e não cumpriu. E agora também não vê o descaso

com  as  rede  elétrica  em  vários  pontos  de  Contagem.  Há  problemas  em  todo  o

Estado; por isso é preciso haver um sindicato combativo e pessoas que lutem. Podem

me processar, porque falo verdade, doa a quem doer. Não tenho medo e faço o meu

papel de falar verdade. Não importa se o governo é do PT ou do PP; estou aqui para

defender o povo. Quando enfatizo os descasos que existem em Contagem, o faço

com  propriedade,  para  defender  até  mesmo o  Sind-UTE,  que  tem  denunciado  o

descaso com a educação que a Prefeita tem permitido em Contagem. E não só esse
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em  relação  à  educação,  mas  também  ao  saneamento  básico,  provocando  um

problema gravíssimo. Há fossas para todo o lado. De outra parte, quando temos de

elogiar, também o fazemos. Uberlândia ficou em 2º lugar em termos de saneamento

básico: é a 1ª cidade do Estado e a 2ª ou 3ª do País. Isso mostra a seriedade em

melhorar também o que fica debaixo da terra. O Prefeito de Uberlândia encaminhou

um decreto à Câmara e foi aprovado, determinando que as redes elétricas, a partir de

agora,  devam  ser  todas  subterrâneas.  Assim  como  ele,  estou  apresentando  um

projeto nesse sentido, mas a rede deve ter  manutenção periódica, caso contrário,

começará a haver explosões, isso não podemos permitir. Aos servidores da Justiça,

nosso apoio. Parabéns pela presença de vocês aqui,  que sempre lutam de forma

firme, corajosa e combativa. Parabéns ao Serjus! O Rogério falará logo em seguida,

mas podem contar com o apoio desta Casa, pois aqui vocês têm acesso e podem

falar.  Nunca  vi  uma  Assembleia  tão  democrática  quanto  a  de  Minas  Gerais.

Realmente  aqui  vocês  têm  espaço  e  apoio  de  todos  os  parlamentares.  Muito

obrigada.

O  Deputado  João  Leite  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Saúdo  também  os

servidores da Justiça que ocupam as galerias do Plenário da Assembleia, trazendo

suas justas reivindicações.

Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar,  saúdo  o  voto  “do  mais  querido”  ontem,  no

Senado, em Brasília. O Senador Aécio Neves deu novamente um exemplo de ser

realmente um estadista; por isso a nossa Oposição não se cansa de citar o nome “do

mais querido” neste Plenário. As redes estão abarrotadas com cartazes, saudando o

voto “do mais querido”, porque o Senador Aécio Neves foi coerente. Em um governo

centralizado, que lembra o Império, quando este mantinha todo o dinheiro no Rio de

Janeiro - e aqui homenageio o imperialista, monarquista, Deputado Sávio Souza Cruz

-, vemos que o PT mantém todo o dinheiro arrecadado nas mãos do governo federal.

Ontem, o Senador Aécio Neves proferiu um voto solicitando que o governo federal

abrisse mão dos “royalties” para os Estados produtores e os não produtores. Foi um

voto belíssimo proferido pelo Senador Aécio Neves, atendendo aos Estados e aos

Municípios,  buscando  mais  recursos  para  que  os  servidores  públicos  sejam

valorizados. Não é possível continuarmos com o dinheiro proveniente dos impostos
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concentrado  nas  mãos  do  governo  federal.  Os  Estados,  100%  deles,  têm

investimentos e custeios, arcam com muitas obrigações que pesam sobre eles, e o

governo federal fica com a maior parte dos recursos. Portanto, S. Exa. o Senador

Aécio Neves proferiu um voto de estadista, lembrando a importância dos Estados e

dos  Municípios,  não  fez  como  o  PT,  que  ontem  votou  contra  os  Estados  e  os

Municípios para manter os recursos nas mãos do governo federal. Ninguém aguenta

mais isso. Os Estados e Municípios não aguentarão essa concentração de recursos

em Brasília. O que Brasília produz? São os Estados e os Municípios que produzem.

Os servidores estão nos Estados e nos Municípios; no entanto, tudo está concentrado

em Brasília, os recursos estão concentrados lá. Parabéns, Senador Aécio Neves, pelo

voto! Gostaria de falar agora sobre a nossa Cemig. A Cemig não pertence a ninguém;

aliás, pertence ao povo de Minas Gerais. A Cemig, com responsabilidade social, já

iluminou quase 800 campos de futebol amador no Estado de Minas Gerais, por meio

do programa Campos de Luz, beneficiando a população mais carente, que não tem

lazer à noite. Os trabalhadores e as trabalhadoras, além de praticarem esporte, jogar

futebol, podem fazer as suas caminhadas, que fazem tão bem ao coração, em volta

dos campos iluminados pela nossa Cemig. A Cemig não cobra por isso, porque tem

responsabilidade social com os mais pobres de Minas Gerais. Não é correto chegar à

Assembleia Legislativa e desprezar essa empresa que pertence ao povo de Minas

Gerais. Defendemos que a Cemig tem de explicar todas as questões. Sabemos o

desafio de fornecer iluminação pública a cidades que não foram planejadas, como

Belo Horizonte, por exemplo, que foi planejada para 100 mil habitantes e hoje conta

perto de 5 milhões de habitantes no âmbito da Região Metropolitana. É um desafio:

colocar cabos subterrâneos para 5 milhões de habitantes na RMBH. Portanto, vamos

devagar  com essas questões.  Até defendemos o direito  dos sindicatos  à palavra;

entretanto, acusações têm de ser comprovadas. Não é possível jogarmos no lixo uma

empresa e seus dirigentes. É preciso responsabilidade.

Sr. Presidente, expresso o meu reconhecimento ao Senador Aécio Neves e à nossa

Cemig.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar  gostaria  de

congratular-me com o Serjusmig, com os servidores da Justiça que estão aqui nos
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solicitando apoio - aliás, já o têm da nossa bancada - ao Projeto de Lei nº 2.125/2011,

para  que  se  faça  justiça  à  questão  salarial  dos  servidores.  Sejam  bem-vindos  e

estejam  certos  de  nosso  total  apoio.  Também  gostaria  de  tratar  de  mais  dois

assuntos, um deles já exposto pelo Deputado Pompílio. Em nome do PT e do PCdoB,

do nosso Bloco,  gostaria  de  anunciar  que estamos  conversando sobre o  assunto

também com o PMDB, para que seja uma posição do Minas sem Censura. É um

absurdo o que a diretoria da Cemig está fazendo. Não tivemos, por parte do governo,

uma posição democrática na greve dos professores. Naquela ocasião, a Profa. Bia foi

seguida por “arapongas”, a mando do Governador Anastasia, na tentativa de intimidá-

la e ao Sindicato, que estava exercendo o direito de greve. Na época, fiz a denúncia e

provei que colocaram um “araponga” da Polícia Militar para perseguir a sindicalista.

Agora a Cemig dá entrada a uma ação na Justiça pedindo indenização, porque o

Coordenador do Sindieletro disse a mais pura verdade. Repetirei aqui que, se a rede

elétrica  de  Bandeira  do  Sul  fosse moderna e  tivesse uma real  manutenção,  não

teriam ocorrido aquelas mortes. A Cemig é, sim, responsável por não colocar em dia e

em ordem a rede, não só lá, mas em todo o Estado. Houve a morte do motoqueiro,

também em decorrência do descaso da Cemig. Muito menos do que isso disse o

Coordenador do Sindieletro, e agora, buscando-se calar o Sindicato, há uma ação

contra ele, contra o movimento sindical e contra a organização dos trabalhadores.

Não vamos permitir votação aqui enquanto a Cemig não retirar essa ação contra o

Coordenador do Sindieletro. Sr. Presidente, gostaria de apresentar um outro ponto

importante. Ontem votaram-se os “royalties” dos minérios no Senado. Os Estados do

Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que se dizem produtores de petróleo, na verdade

não o são, porque o petróleo está no mar, a muitos quilômetros, mas o Rio de Janeiro

e o Espírito Santo se julgam no direito de receber todos os recursos provenientes da

produção de petróleo. O Senador Dornelles, do Rio de Janeiro, coerente na defesa do

Estado onde foi eleito, defendeu que os “royalties” fiquem no Rio de Janeiro e no

Espírito  Santo,  em  prejuízo  de  todo  o  País.  Os  outros  Senadores  votaram

favoravelmente à divisão dos “royalties” por todo o País. Minas Gerais ganha, com

essa  proposta  dos  Senadores  do  País,  mais  R$1.000.000.000,00.  Quem  votou

contra? Os três Senadores do Espírito Santo e os quatro do Rio. Quem são os quatro
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Senadores do Rio? Ganha uma bala quem adivinhar.  O mais sumido de Minas, o

Senador “Aecinho Malvadeza”, Aécio Neves, votou com o Rio de Janeiro, ou seja,

Deputado João Leite, ele foi coerente, votou onde ele mora, onde faz farra e onde se

diverte,  e  não  votou  com  o  Estado  que  o  elegeu  Senador.  Diferentemente  dos

políticos do Espírito Santo e do Rio, ele foi o único que fez isso. Todos os outros

Senadores do Brasil votaram pela divisão dos “royalties”. O Deputado João Leite vem

aqui fazer sofisma de que ele não foi coerente, e isso não muda nada. Ele foi o único

Senador que agiu assim. Em Brasília ele é conhecido como o quarto Senador do Rio.

É  impressionante,  mas  elegemos  esse Senador.  Eu  não  votei  nele,  pois  não  caí

nesse truque, no entanto Minas Gerais  elegeu um Senador que vota a favor  dos

interesses do Rio de Janeiro. Coerente ele foi, porque vive lá e é lá que ele anda de

Land Rover comprado por meio da Rádio Arco-Íris.  Esse Senador Aécio Neves, o

“Aecinho Malvadeza”, mais uma vez votou contra Minas Gerais. Por isso é que eu

não posso deixar de falar nesse Senador. Ontem foi comentado em Brasília que “o

mais sumido” deu o ar da graça para proteger o Rio de Janeiro, e o povo de Minas

sabe disso. Sr.  Presidente, uma pergunta: por que os jornais da imprensa mineira

hoje não noticiaram nada sobre a votação dos “royalties”? Bilhões estavam em jogo

no Senado, e a imprensa mineira, cercada de censura, não deu nenhuma nota, tentou

esconder isso. E agora vem o Deputado João Leite sofismar um voto real do Senador,

que votou com o Rio de Janeiro e contra Minas Gerais. Um abraço.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer algumas

reflexões sobre essa questão, para que não reste dúvida ao povo de Minas do que

ocorreu no Senado. Primeiro, há um conceito estranho, incluído na legislação, do tal

Estado produtor de petróleo. Nos termos da Constituição, o mar territorial pertence à

União, portanto a todos os brasileiros. No governo Fernando Henrique, no governo

FHC,  tentaram  –  e  conseguiram  –  cooptar  o  ex-Governador  do  Estado  do  Rio

Anthony Garotinho, fazendo uma antecipação de “royalties” de R$2.000.000.000,00.

Esse foi o preço que ele pagou ao governo do Rio, ao Governador Garotinho para

que rompesse o movimento dos Governadores, à época liderado pelo Governador

Itamar  Franco.  Esse  conceito  esdrúxulo  foi  alegado  pelo  Senador  Francisco

Dornelles, do Rio de Janeiro, para manter um privilégio inominável,  que ofende a
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Federação,  que  ofende  o  senso  de  justiça.  Para  terem  ideia,  só  o  Município  de

Campos, Deputado João Leite, recebe em “royalties” de petróleo mais do que Minas

Gerais  recebe  por  toda  a  atividade  minerária.  É  esse  privilégio  que  o  Senador

Francisco Dornelles queria manter para o Rio de Janeiro. São verdadeiros sultanatos

de petróleo, que não produzem sequer uma gota de petróleo. O Município de Cabo

Frio, que todos nós conhecemos, onde não há nenhuma atividade petrolífera, recebe

mais de R$250.000.000,00 por ano. É isso que se queria perpetuar, até mesmo para

o pré-sal. É uma proposta absolutamente contrária ao pacto federativo, contrária ao

Brasil e, particularmente, contrária a Minas, Sr. Presidente. Qual a surpresa? Não me

surpreende que os Senadores do Espírito  Santo votem a favor dessas propostas.

Eles defendem tais privilégios, assim como os Senadores do Rio. Mas um quarto

Senador do Rio, ex-Governador de Minas, eleito por Minas, pelos mineiros, com a

maior  votação,  traiu  Minas,  traiu o  Brasil  e  votou pelos  privilégios  do Rio.  Talvez

contasse  com  o  silêncio  da  imprensa  de  Minas,  que,  pelas  verbas  publicitárias,

manietada por sua irmã, Andrea Neves, a “Goebbels das Alterosas”, não registraria o

fato. Contava ele com que isso caísse no esquecimento dos mineiros. Assim ele se

credenciaria diante dos cariocas como uma alternativa importante para defender os

interesses do Rio de Janeiro. Não, Senador, a consciência de Minas está atenta! Está

atenta e maculada pelo  voto de um Senador  de Minas Gerais contrário  a Minas,

contrário à nossa história, contrário aos mineiros. Isso ofendeu Minas Gerais. Nós,

desta  Casa,  precisamos  registrar  até  mesmo  o  silêncio  conivente  da  imprensa,

comprado por Andrea Neves. É aquilo que venho denunciando aqui há tempos, Sr.

Presidente.  Registro  uma  utilização  do  governo  de  Minas,  numa  campanha

desesperada e obcecada desse Senador, traidor de Minas Gerais, pela Presidência

da  República.  Peço  a  todos  os  telespectadores  da  TV Assembleia  e  a  todos  os

presentes nas galerias que acessem o “site” do governo de Minas. O Senador Aécio

não é Governador de Minas já há um ano e sete meses; todavia, se acessarem o

“site”  do  governo de Minas,  perceberão  que,  das  12  notícias  que lá  estão,  9  se

referem ao Senador Aécio Neves. Acessem hoje, façam o teste. Até o “site” de Minas

faz campanha permanente para o Senador Aécio Neves. São notícias de 2009, de

2008. É fundamental manusear a verba publicitária, a propaganda, a blindagem, em



1174
____________________________________________________________________________

favor  da obsessão presidencial  de  um Senador  que agora se  revela,  desnudado,

desmascarado,  verdadeiro  traidor  do  Brasil  e  verdadeiro  traidor  de  Minas  Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Deputado José Henrique, não ofendi o Deputado Sávio

Souza Cruz. Não faria isso nunca porque tenho o maior apreço por esse Deputado. O

Deputado Sávio Souza Cruz é monarquista. Ele fez campanha pela monarquia no

plebiscito ou no referendo de 1993. No plebiscito de 1993, ele fez campanha pela

monarquia no Brasil. Ele tem essa posição. Em momento algum eu o ofendi, não faria

isso. Ele até gosta de fazer a defesa da monarquia. Sr. Presidente, o Senador Aécio

Neves agiu ao  contrário  do que vimos muito recentemente,  quando Minas Gerais

perdeu a nova fábrica da Fiat. O Presidente Lula deu a Fiat, por medida provisória,

com liberação dos impostos, para Pernambuco. E não houve uma palavra aqui, a não

ser a da Deputada Maria Tereza Lara, que falou no Plenário sobre essa questão.

Levaram a Fiat para Pernambuco, abriram mão de bilhões. Depois, já acertado com o

governo  do Estado de  Minas  Gerais,  levaram  a  Petrobras  para  a  Bahia,  onde o

Presidente da Petrobras é candidato ao governo. Sr. Presidente, temos os números.

Nunca na história do Brasil, a não ser no período imperial, tivemos uma centralização

como essa. Repito, o Senador Aécio Neves votou no sentido de que os recursos que

estão nas mãos do governo federal venham para os Estados e para os Municípios. É

esse  o  voto  proferido  pelo  Senador  Aécio  Neves.  Não  vamos  aceitar  informação

diferente. Ontem houve uma reunião em Brasília, um conluio. Estiveram lá, fizeram

acertos. É uma representação contra Minas Gerais. Eles já estão com medo. José

Dirceu deu a senha. Há tempos atrás, José Dirceu disse que tinham que ter cuidado

com Aécio Neves. Ele já lançou Aécio Neves candidato à Presidência da República, e

agora o Senador  Aécio  Neves  recebe a  indignação.  É um mineiro e  gostaríamos

muito  que  ele  fosse  candidato,  mas  está  longe  demais.  Não  sei  por  que  essa

perturbação no Plenário da  Assembleia  Legislativa,  não sei  por  que essas armas

apontadas  para  o  Senador  Aécio  Neves.  Nós  nos  honramos  com  o  voto  que  o

Senador  Aécio  Neves  proferiu,  e  espero  que  outros  votos  venham,  tirando  esse

dinheiro de Brasília.  Esse dinheiro não pertence ao governo federal,  pertence aos

Estados,  aos  Municípios.  Fez  muito  bem  o  Senador  Aécio  Neves.  Creio  que  as
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representações partidárias têm de continuar seus entendimentos para as próximas

eleições.  Estão  preocupados  em  perder  esse  dinheiro  que  está  à  disposição  em

Brasília e que não vem para Minas Gerais. Aguardamos a duplicação da BR-381, o

metrô, e agora há em Belo Horizonte “outdoors” espalhados dizendo que é o PT que

está fazendo o metrô. É a confusão entre o público e o privado. É um partido que fará

o metrô de Belo Horizonte? Está estampado nos “outdoors” em Belo Horizonte que é

um  partido  que  fará  isso.  Essa  confusão  do  público  com  o  privado  é  algo

impressionante.  Sr.  Presidente,  essa  é  a  verdade.  Precisamos  de  mais  votos,

Deputado Rômulo Viegas, precisamos de mais iniciativas. Que tirem esse dinheiro

que está em Brasília. Precisamos desse dinheiro para a saúde nos Municípios, para o

saneamento  básico,  para  que  os  Estados  possam  remunerar  melhor  os  seus

servidores. Enquanto esse dinheiro estiver em Brasília, os Estados e os Municípios

estão perdendo. Esperamos mais representantes dos Estados e dos brasileiros mais

corajosos. Que enfrentem o governo federal e retirem o dinheiro, para que ele seja

colocado onde deve estar, na saúde, nas obras, no saneamento básico, na segurança

da população. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, ao iniciar minhas palavras, gostaria de

traduzir as falas dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, trazendo um

exemplo. No passado, as pessoas chegavam-se a um sábio e perguntavam: “O que

tenho  aqui  atrás,  em  minhas  mãos?”.  Ele  olhava  para  a  cara  das  pessoas  e

respondia:  “Você  traz  o  objeto  tal”.  Com  sua  capacidade  de  discernimento,  ele

adivinhava o material. Quando os Deputados Sávio e Rogério Correia se dirigem ao

microfone,  é  notório  que  sempre  criticam  a  pessoa  do  Senador.  Ora  dizem

“malvadeza”, ora usam outro predicado, mas são sempre palavras carregadas contra

a pessoa do Senador e ex-Governador Aécio Neves. Volto a me referir ao sábio do

passado, porque uma pessoa muito esperta, desonesta, aproximou-se dele, já tendo

combinado com a sua turma, e disse: “Vou levar um passarinho e perguntar-lhe que

objeto é. Ele dirá que é um pássaro, e lhe indagarei se está vivo ou morto. Se ele

disser que está vivo, eu aperto o pássaro e o mato; se disser que está morto, eu o

mostro com vida”. Assim são as coisas nesta Casa. Procuram o microfone, mas com

o coração carregado de ódio, com a preocupação de que daqui a três anos haverá
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eleição  para  Presidente  da  República  e,  portanto,  devemos  exterminar  todo  e

qualquer candidato que se levante para enfrentar o poder de Brasília. Não importa se

ele é de Minas Gerais, não importa se defende o nosso povo. Querem exterminar

aquele que quiser insurgir-se contra o poder de Brasília hoje instalado. Retorno à

história  do sábio,  que disse ao indigente:  “É um pássaro.  Se está vivo ou morto,

depende da sua vontade”. Aécio Neves está vivo ou morto? Não depende da vontade

de V. Exas. V. Exas. não votam em Aécio. Ao contrário, criticam a sua pessoa a todo

instante. Se a condução dos trabalhos fosse tão somente contra o voto de ontem,

estou  aqui  para  dirimir  qualquer  dúvida,  assim  como  fez  o  sábio.  Havia  duas

propostas, caro Presidente. Uma delas não aceitava retirar dos Estados produtores o

que arrecadavam; a outra retirava da União para dar aos Estados não produtores. O

Senador Aécio Neves é um homem do Brasil e do mundo. Ele tem, é claro, excelente

convivência com o Espírito Santo, o Hartung, e com o Rio de Janeiro e sabe que

quando os Estados e Municípios  perdem recursos...  Ele sabe que o governo tem

Orçamento  preparado,  não  pode  cortar  recursos.  O  Senador  Aécio  Neves  disse:

“Permaneçam  os  recursos  do  Rio  e  do  Espírito  Santo,  mas  retirem  do  governo

federal, que arrecada muito, e deem aos Estados”. Essa foi a proposta. Quando a

pessoa pergunta ao sábio se o passarinho está vivo ou morto, seu coração está com

ódio, está carregado. V. Exa. aproveita a presença da plateia para ganhar aplausos.

Esse não é o meu pensamento e o de outros parlamentares. O político pode ter sua

vida pública, suas ações contestadas e discutidas, mas sua vida pessoal? Não quero

saber do passado dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, não quero

saber se tiveram conduta desonrosa. Cada um tem a sua conduta. Não podemos

aceitar  provocações  de  ordem  pessoal  ao  Governador  e  ao  Senador.  Temos  de

respeitá-los. Como caminharemos nesta Casa se vemos um parlamentar revestido do

seu  mandato  criticando  a  conduta  pessoal  do  Governador  e  do  Senador?  Aonde

chegaremos com essa discussão? Sr.  Presidente, quero dizer,  com muito orgulho,

que sei que a próxima eleição para Presidente da República será disputada tendo ou

não a participação do nosso Senador Aécio Neves. Concluindo, quero dizer que não

são com esses ataques pessoais  que diminuirão a capacidade do Senador Aécio

Neves de defender Minas e o Brasil. Muito obrigado.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz  Henrique*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa e telespectadores da TV Assembleia, ocupo esta tribuna para falar de dois

temas de grande importância para o Estado de Minas Gerais: o primeiro deles foi a

realização,  na  semana passada,  do  primeiro festival  de  história  de  Minas Gerais,

realizado na minha cidade de Diamantina. Por ocasião do festival, contamos com a

presença de diversos historiadores brasileiros, como Boris Fausto, Eduardo Bueno e

tantos outros. Hoje, se verificarmos a lista dos livros mais vendidos, veremos que nela

haverá  sempre  um  livro  de  história.  Ficamos  muito  satisfeitos  de  saber  que  o

brasileiro  passou  a  se  preocupar  com  a  leitura  e  com  a  história,  pois  assim

desenvolverá senso crítico e se aprimorará intelectualmente.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique.

Sr. Presidente e demais Deputados desta Casa, muitas vezes, a interpretação de

palavras e de textos se prende aos nossos desejos, aos nossos anseios pessoais e

políticos. O que ocorreu ontem, em Brasília, reflete claramente o que, na condição de

ex-Prefeito e municipalista, disse várias e várias vezes no Plenário desta Casa: o

Senador Aécio Neves foi coerente com a proposta municipalista.

Estou  com as  duas  propostas  em  mãos.  A primeira  proposta  apresentada  pelo

Senador Dornelles, do Rio de Janeiro, tinha o apoio fechado das Bancadas do PT, do

PSDB  e  do  Democratas,  voto  de  bancada,  porque  nessa  proposta  os  Estados

produtores, ou melhor, os Estados não produtores ganhariam R$11.000.000.000,00 e

tirariam mais recursos da parcela da União para repassar aos Estados produtores.

Essa proposta, com que o Senador Aécio Neves estava compondo voto de bancada,

foi rejeitada.

A  proposta  aprovada  foi  a  do  governo  federal,  do  PT,  que  não  tem  visão

municipalista, que dá aos Estados não produtores R$9.000.000.000,00. Vejam bem,

na proposta  do  governo federal,  do PT,  concedem-se R$9.000.000.000,00;  na  de

Aécio  seriam  R$11.000.000.000,00,  e  se  retirariam  menos  recursos  dos  Estados

produtores e mais recursos da União. A proposta aprovada foi a de se tirar quase

nada da União. Então, novamente o PT votou a favor de uma proposta que prejudica
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Minas,  pois  os  Estados  não  produtores  ganham  menos.  O  PSDB votou contra  a

proposta do PT, que centraliza mais uma vez os recursos na União. Era também um

voto político contra a centralização. Aprovou-se a proposta do governo federal.

Deputado Luiz Henrique, ontem tive a oportunidade de relatar neste Plenário que,

na  reunião  anterior,  na  discussão  da  distribuição  dos  “royalties”  da  mineração,  o

Prefeito  de  Congonhas,  Anderson  Cabido,  interpelou  o  ex-Governador  e  atual

Senador  Aécio  Neves  sobre  essa  distribuição,  dizendo  que  a  proposta  de  Aécio

mascarava, facilitava a sonegação, e, mais uma vez, haveria prejuízo. Na mesma

hora,  foi  provado que o valor  de  R$57.000.000,00 que Congonhas arrecada hoje

passaria para R$110.000.000,00. Como a cobrança é feita no faturamento bruto, não

é  possível  haver  sonegação.  É  preciso  que  os  fatos  fiquem  muito  claros.  Como

municipalistas, entendemos que seria bom para o Município, que hoje está cheio de

problemas e dificuldades, uma nova revisão da distribuição de recursos do FPM e do

FPE para Estados e Municípios.

Parabéns ao Senador Aécio Neves, à Bancada do PSDB e a todos os que têm

visão municipalista! Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço a participação do Deputado Rômulo Viegas.

Darei prosseguimento a minha fala.

Deputado Bosco e Deputado Rogério, o segundo tema a ser tratado, de grande

importância,  é  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21,  do  Deputado  Paulo

Guedes.

Essa proposta de emenda à Constituição é de vital  importância para o Norte de

Minas,  uma  vez  que  cria,  o  Dia  dos  Gerais.  Trata-se  de  uma  data  simbólica,

fundamentada  em  dados  históricos.  Sabemos  que  o  arraial  dos  Morrinhos,  que

originou  Matias  Cardoso,  foi  a  primeira  cidade  de  Minas  Gerais.  Minas  hoje  são

muitas, aliás, é Minas do Norte, é Minas do Sul, é Minas do Triângulo. No entanto, a

história  do  Estado  se  divide  em  dois  momentos:  o  da  mineração  do  ouro  e  o

agropastoril, dos currais do São Francisco. A partir de 2005, começou o Movimento

Catrumano.

Deputado João Leite, V. Exa. falou muito sobre Aécio Neves. Até 2003, no Norte de

Minas  reinava  um  sentimento  de  divisão.  No  Norte  de  Minas,  queríamos  criar  o
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Estado do São Francisco. Após Aécio Neves, isso já não ocorre. Em 2005, por meio

do aumento da autoestima de nosso povo,  criou-se o Movimento Catrumano,  que

culminou com o Dia dos Gerais. Peço aos nossos pares que apoiem esse movimento.

Concedo aparte ao meu querido Deputado Rogério Correia. Por gentileza, peço-lhe

que permaneça no tema: a Proposta de Emenda à Constituição nº 21.

O Deputado Rogério Correia  (em aparte)*  -  Pois  não!  Deputado Luiz Henrique,

quero parabenizá-lo e dizer que evidentemente sou favorável à referida proposta, do

Deputado Paulo Guedes, que cria o Dia dos Gerais, a ser comemorado em Matias

Cardoso. Em legislatura passada, discutiu-se essa possibilidade numa reunião. Isso

foi muito contestado pelo povo de Mariana. Na época, o Prefeito esteve aqui e disse

que seria um absurdo se mudássemos o dia. A ideia inicial era que houvesse um Dia

de Minas Gerais, a ser comemorado em Mariana; e em outra data, num outro ano, em

Matias Cardoso. Na ocasião, eu estava presente e propus que se comemorasse em

Matias Cardoso num ano e, no outro, em Mariana, para que houvesse o Dia de Minas

e o Dia dos Gerais. Hoje o Deputado Paulo Guedes apresenta essa proposta, à qual

evidentemente sou favorável.

O  Norte  de  Minas  cresceu  e  se  desenvolveu  muito  a  partir  do  governo  do

Presidente Lula, que foi o principal responsável pelas políticas públicas que mudaram

o Nordeste brasileiro, o Norte e o Jequitinhonha. Não podemos nos esquecer disso.

Por isso o Lula é tão idolatrado, assim como a Presidente Dilma, no Norte do Estado,

pois lá houve uma presença marcante de seu governo.

Minas  Gerais  precisa  de  recursos.  Não  podemos  jogar  fora,  por  exemplo,  a

possibilidade de divisão dos “royalties” do petróleo, que hoje estão ganhando apenas

o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e ignorar Minas Gerais. É o que houve ontem, no

voto do Senador Aécio Neves; por isso estamos aqui contestando. Se vingar essa

proposta,  dos  R$18.000.000.000,00  que  seriam  divididos,  teremos

R$1.000.000.000,00 aproximadamente para Minas Gerais. Se o voto predominante

tivesse sido ontem dos Senadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, teríamos

sepultado essa possibilidade de R$1.000.000.000,00 para Minas Gerais.

Queria apenas fazer este aparte para dizer que o Norte de Minas precisa desses

recursos.  Quando pensamos no Dia dos Gerais,  não podemos nos esquecer  dos
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recursos que são necessários para o Estado. Ontem toda a Bancada do PSDB votou

a  favor  dessa proposta  de  divisão dos  “royalties”  para  o  Brasil  inteiro.  Apenas  o

Senador  Aécio  Neves votou  contrariamente.  A Bancada do PSDB votou na outra

proposta. Portanto houve, sim, um “quarto Senador carioca”. Foram poucos os votos

a favor da proposta do Dornelles. Os três Senadores do Rio de Janeiro mais o quarto,

que é o Senador Aécio Neves, e os três do Espírito Santo. Todos os outros, inclusive

do PSDB, votaram por uma proposta de divisão. Espero que os Deputados Federais

também votem com, e não contra Minas, traindo o nosso Estado, assim como fez o

Senador Aécio Neves.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço a intervenção do Deputado Rogério Correia.

Reconheço o importante papel do Presidente Lula, que trabalhou em parceria com o

Governador Aécio Neves, possibilitando um grande desenvolvimento para a região.

Ressalto que estive na audiência pública dos “royalties” do minério, para o qual o

Senador  Aécio  defendeu  5%  da  receita  bruta.  Ele  está  realmente  atento  aos

interesses de Minas Gerais. Tenho certeza de que temos de trabalhar juntos para o

interesse de Minas Gerais, o que temos feito aqui nesta Casa.

Continuando,  quero  agradecer  e  informar  que  hoje  estiveram  comigo  nesta

Assembleia o Bruno Terra Dias e a Beatriz; conversei com o historiador Joba Costa e

com  o  Presidente  do  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas  Gerais,  Dr.  Jorge

Lasmar, e fiquei de mandar amplo material para os Deputados João Leite e Bonifácio

Mourão. Deputado João Leite, V. Exa., que é um historiador, tem razão, quer votar

favoravelmente à Proposta de  Emenda à Constituição nº  21,  mas quer  subsídios

bibliográficos. Amanhã estará em suas mãos uma vasta literatura, e tenho certeza de

que V. Exa. será favorável a essa PEC.

O Deputado  Tiago Ulisses  (em aparte)*  -  Obrigado  pelo  aparte,  Deputado  Luiz

Henrique.  V. Exa.,  nessa luta, tem-se dedicado,  conversado com o Presidente da

Casa e com os Líderes para aprovação dessa PEC, que é tão importante para o

Norte de Minas. Quero destacar que os historiadores dizem que o povoamento do

nosso Estado se deu por duas vertentes: pelo Norte do Estado, por Matias Cardoso e

pelo Vale do Rio São Francisco; e pelo Sul de Minas, onde sou votado, a começar

pelo  primeiro  povoamento  do  Sul  mineiro,  que  é  a  cidade  de  Passa-Quatro,  a
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Garganta do Embaú, na vinda dos bandeirantes de Taubaté. Aliás,  foi  em Passa-

Quatro,  com a presença de Juscelino  Kubitschek,  que o Estado de Minas Gerais

obteve uma vitória heroica, em 1932, sobre os paulistas. É pena, Deputado Sávio

Souza Cruz, que hoje, ao contrário da história apresentada e retratada em Passa-

Quatro, com a presença de JK, Minas teve uma importante derrota para São Paulo.

Abrimos todos os “sites” do Brasil  e vemos os políticos paulistas comemorando a

vitória  devido  à  realização  da  abertura  da  Copa  do  Mundo.  Cumprimento  o

Governador Anastasia, que, até o último momento, lutou bravamente para trazer esse

evento para Belo Horizonte. Aliás, o Governador Anastasia está na Suíça. Até nas

últimas negociações, tentou trazer a abertura da Copa para cá, mas, por um capricho

pessoal, futebolístico, de um político brasileiro, Belo Horizonte não estará, em 2014,

no  centro  do  Mundo,  na  abertura  da  Copa  do  Mundo.  Por  um  capricho,  Belo

Horizonte, que fez o seu dever, pois o Estado está de acordo com os cronogramas

das obras, não terá a abertura, e um estádio - que é uma ideia, um futuro, idealizado

pelos políticos de São Paulo -, foi contemplado com essa abertura. É lamentável que

Belo Horizonte não esteja contemplada em todos os “sites” com a abertura da Copa

do Mundo. Repito: isso ocorreu apenas e tão somente por um capricho futebolístico

de um político nacional, que quis construir um estádio, que não existia, em um terreno

deserto,  financiado  com  dinheiro  público,  para  um  time  de  futebol  paulista,  o

Corínthians.

É  lamentável  que,  depois  de  termos  vencido  São  Paulo  na  Revolução

Constitucionalista de 1932, por meio da primeira cidade de Minas, Passa-Quatro, que

não foi fundada, mas povoada pelos bandeirantes paulistas, termos de ver hoje em

todos os “sites” - Terra, UOL, Google, Globo.com - os políticos paulistas comemorar a

vitória.  E, infelizmente, Belo Horizonte perdeu a luta, apesar da derradeira luta do

Governador  Anastasia,  a  quem  parabenizo  pela  presença  na  Suíça.  Os  políticos

paulistas nem precisaram ir à Suíça, porque tinham um padrinho muito forte para tirar

de Minas Gerais a abertura da Copa.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço a intervenção do Deputado Tiago Ulisses. V.

Exa. tocou no nome do nosso Governador Anastasia, lembro que ele é favorável ao

Dia dos Gerais, tanto que por meio do Decreto nº 45.649 criou a Medalha dos Gerais
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Matias Cardoso e Maria da Cruz. Concedo aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz.

Peço-lhe que seja breve e atenha-se ao tema, por gentileza.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, agradeço-

lhe a gentileza da concessão do aparte.  Quero apenas esclarecer  sobre algumas

confusões feitas. Primeiro, sobre a concentração de recursos na União. É verdade. E

a gênese dessa concentração foi no governo Fernando Henrique, quando se aprovou

a Lei Kandir e a Desvinculação de Receitas da União - DRU -, período em que o

Senador Aécio Neves era o Líder de Governo ou o Presidente da Câmara e, portanto,

participou  diretamente  na  aprovação  desses  instrumentos  que  ferem  o  quadro

federativo.

Sobre a manifestação do Deputado Rômulo a respeito do desentendimento com o

Prefeito Anderson Cabido, o assunto é outro: trata-se da CFEM. Nesse assunto, no

projeto do Senador Flexa Ribeiro, o Senador Aécio Neves, relator, não teve qualquer

consideração com o pacto federativo, já que não tira sequer um centavo da União e

retira  15%  dos  Municípios  produtores.  Isso,  na  CFEM.  Mas  confunde-se  a  sua

posição com relação aos “royalties” de petróleo, que ficou com o Rio, o que retira de

Minas a possibilidade de ter R$1.000.000.000,00. Além disso, o Deputado Rogério

Correia esqueceu-se de dizer que a proposta que ele votou postergava o início da

nova repartição para o petróleo do pré-sal,  enquanto a proposta aprovada é para

2012 - ou seja, além de tirar dinheiro de Minas, a migalha só viria com o petróleo do

pré-sal.

A respeito das Gerais,  penitencio-me de, ao chamar o Senador Aécio Neves de

traidor de Minas e do Brasil, não ter acrescentado traidor das Gerais. Obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Obrigado. Inicialmente, gostaria de reparar um erro

histórico a respeito da Lei Kandir, à qual o Deputado Sávio Souza Cruz se refere:

precisamos lembrar, Sávio, que naquele momento a nossa balança comercial estava

em baixa e sem a Lei Kandir não teríamos recuperado a nossa indústria. Você, como

historiador, deveria estar atento a isso. Por fim, nascido na região dos Gerais, tenho

de enaltecer o trabalho do Governador Aécio Neves, um dos poucos que pensou em

nosso território e agiu por seu desenvolvimento, levando recurso para aquela região.

Então, não posso compactuar com suas palavras.
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O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* - Caro Deputado, quero apenas fazer

coro com V. Exa. a respeito da Proposta de Emenda à Constituição nº 21. É bom

lembrar  que  essa  proposta  de  emenda  à  Constituição  nasceu  de  um  estudo

gigantesco  feito  durante  muito  tempo  pela  Unimontes,  historiadores  do  Norte  e

pessoas  interessadas  no  Movimento  Catrumano.  Foi  a  partir  desse  estudo  que

chegou a esta Casa a Proposta de Emenda à Constituição nº 21. A data é importante,

e  é  preciso  ressaltar  que  não  estamos  tirando  nada  de  ninguém,  mas  apenas

acrescentando nova data em correção a um erro histórico, até porque, de acordo com

a história, foi no Norte de Minas, à beira do São Francisco, onde tudo nasceu: nossa

primeira igreja fica em Matias Cardoso. Então, a ideia não é tirar qualquer coisa das

outras regiões de Minas Gerais, mas apenas incluir uma data.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço o aparte ao ilustre Deputado Tadeu Martins

Leite e,  encerrando minhas palavras,  quero dizer  que estive  hoje  no  gabinete  do

nosso líder maior, Bonifácio Mourão, onde li uma frase do Rubem Alves, com a qual

gostaria de encerrar o meu pronunciamento: “um dos princípios da política é sonhar

os sonhos do povo e se dedicar a transformá-los em realidade”. Hoje, aqui,  estou

sonhando o sonho do povo do Norte de Minas, e pretendo, com a ajuda de todos

vocês, transformá-lo em realidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz a

esta  tribuna  é  o  debate  acalorado  que  se  trava  nesta  tarde  de  quinta-feira.

Acompanhamos atentamente as  considerações a respeito da posição do Senador

Aécio Neves na votação desse tema que interessa a todos os Estados brasileiros,

relativo ao pré-sal e sua distribuição para os Estados membros.

Em resposta à preocupação dos Deputados da Oposição a respeito da posição do

Senador Aécio Neves, recebemos a informação segura de que foram apresentadas

duas propostas. A primeira, apresentada pelo Senador Dornelles, do Rio de Janeiro,

teve apoio fechado do PSDB e do DEM. Voto de bancada, pois nessa proposta os

Estados não produtores ganhariam R$11.000.000.000,00.  Tirava-se ainda mais da

parcela  da  União  e  menos  dos  Estados  produtores.  Lamentavelmente,  Deputado
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João Leite, Deputado Rômulo Viegas e Deputado Gustavo Corrêa, esta proposta foi

derrotada. A proposta que venceu foi a do PT, que dá aos Estados não produtores

R$9.000.000.000,00, ou seja, tira-se mais dos Estados produtores e menos da União.

Novamente o PT votou em uma proposta que prejudica Minas, pois os Estados não

produtores ganham menos. O PSDB votou contra a proposta do PT, a qual centraliza

na  União  os  recursos.  Também  era  um  voto  político  contra  a  centralização.  No

entanto, ganhou a proposta do PT, que centraliza.

A Oposição sinaliza, fala e reitera nesta Casa que ocupamos esta tribuna porque há

uma grande preocupação nossa em defender o Senador Aécio Neves. Aliás, já até

falou  que  a  preocupação  maior  é  defender  o  Senador  Aécio  Neves  e  não  o

Governador Antonio Augusto Anastasia. Todos sabem que este Deputado que está

falando aqui tem mais de 20 anos de convívio com o grande Governador Antonio

Augusto Anastasia, que, ainda com seus 27 anos, já convivia conosco e acompanhou

muito de perto a elaboração da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Portanto, eu, como todos os Deputados, defendo com muita honra o Governador

Anastasia pela sua inteligência, pela sua probidade, pela sua competência e pelo seu

amor  a  este  Estado.  Ele  tem  demonstrado  isso  permanentemente  em  obras

constantes desde os tempos em que era Secretário de Estado no governo de Aécio

Neves. Depois, como Vice-Governador, deu continuidade ao seu trabalho com Aécio

Neves. Os dois juntos fizeram um dos maiores governos que este Estado já teve em

toda a sua história. O Senador Aécio Neves cresceu muito neste Estado e neste país.

Por essa razão, hoje é motivo de críticas absurdas e infundadas ao seu nome.

Não sabemos,  Deputado Doutor  Viana e  Deputado Duilio  de Castro,  por  que a

Oposição  marca  tanto  o  Senador  Aécio  Neves.  Aliás,  sabemos  sim:  é  porque  o

Senador Aécio Neves é um potencial candidato à Presidência da República, mas a

Oposição desta Casa não quer vê-lo chegar à Presidência.

Pelo que o Senador Aécio Neves plantou em Minas Gerais e pelo seu governo com

Anastasia, ele fez um trabalho que se tornou referência em todo o País. Por isso ele é

motivo de crítica permanente, principalmente, Presidente Duarte Bechir, porque esta

Oposição não quer ver um verdadeiro mineiro na Presidência da República. Afinal, é

diferente de uma Presidente que fala que é de Minas Gerais e que realmente tem a
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certidão de nascimento deste Estado. Isso não basta. É preciso em seus atos, em

suas obras e, sobretudo, em seu trabalho permanente mostrar que é um verdadeiro

mineiro e que por Minas Gerais vive e trabalha. Esse é o perfil do Senador Aécio

Neves e é por isso que ele incomoda tanto.

Por  isso recebeu hoje a adjetivação que não tenho coragem de repetir  nem de

rebater no mesmo nível, como fez o Deputado Sávio Souza Cruz. Não faço páreo

desta  tribuna  nem  de  canto  nenhum  nesse  nível,  mas  ressalto  a  grandeza  do

Senador Aécio Neves. Minas Gerais deve a ele, como deve a Anastasia, a Juscelino

Kubitschek, a Tancredo Neves, a José Alencar e a tantos outros brasileiros ilustres.

Minas Gerais não pode nunca faltar o respeito a mineiros ilustres, como é o Senador

Aécio Neves.

Por isso falo olhando nos olhos de cada um, que ouço, Deputado Gustavo Corrêa,

Deputados falando aqui de uma forma inconsequente, inventando coisas sem provar.

Eu, que tenho minha formação jurídica, não faço essas coisas. Quando falo desta

tribuna,  provo,  até  porque  denúncia  sem  prova  é  sino  sem  badalo,  dizia  o

Desembargador Dário Lins. Falo e cito a autoria. Estamos cansados de ver sinos sem

badalos aqui. É preciso, de uma vez por todas, Deputado Luiz Henrique, rebatermos

esse sistema que se pratica nesta Casa. Estou aqui mostrando a posição do Senador

Aécio Neves.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Agradeço  a  V.  Exa.,  meu  Líder,

Deputado Bonifácio Mourão, e tenho certeza de que agora os sinos vão badalar, até

porque o que vou dizer não são invenções deste Deputado que ora usa o microfone,

mas fatos concretos que têm ocorrido em nosso país e em Minas Gerais, sobretudo,

nos últimos anos. É indiscutível o quanto Minas cresceu sob a governança do hoje

Senador Aécio, o mais querido, como diz meu amigo João Leite, e o quanto continua

crescendo  e  se  desenvolvendo,  sob  a  gestão  e  liderança  do  nosso  Governador

Antonio Augusto Junho Anastasia.

Quero pegar uma deixa. O Deputado Tiago Ulisses, e V. Exa. também falou muito

bem, que os verdadeiros mineiros não são aqueles que se utilizam da simbologia de

Minas Gerais para dizer que aqui nasceram e aqui fizeram suas vidas, mas aqueles

que têm trabalhado por Minas Gerais. E terei todo o respeito, como V. Exa. aí bem



1186
____________________________________________________________________________

disse,  por  quem  quer  que  seja,  independentemente  de  ser  da  Oposição  ou  da

Situação, e darei tratamento adequado ao cargo que ocupa, mas a Presidente Dilma

não tem sido verdadeiramente mineira.  Pelo que tem sido noticiado,  as  obras do

metrô, mais uma vez, e o Deputado João Leite sabe muito bem, vão começar a se

arrastar e engatinhar nos trilhos, e as obras não vão sair.

A  Petrobras,  como  disse  o  Deputado  João  Leite,  com  tudo  acertado  em

homenagem ao Vice-Presidente José Alencar  para ir  para Uberaba,  desistiu  e foi

embora para a Bahia para atender ao Governador Jaques Wagner ou ao Sr.  José

Gabrielli, não importa a quem quer que seja. A Copa do Mundo, para atender ao ex-

Presidente Lula, que gosta de andar com a camisa do Corínthians - e até gosto dessa

camisa,  porque  é  preta  e  branca,  igual  a  do  meu  Atlético  -  está  lá,  sem  obras

iniciadas. Estão usando o dinheiro público para fazer as obras, mas a Presidente

Dilma e o Presidente Lula convenceram o Dr. Ricardo Teixeira, grande amigo nosso,

dos mineiros, a fazer a Copa do Mundo em São Paulo, quer dizer, Minas Gerais, mais

uma vez,  perde.  E o  Senador  Aécio  foi  derrotado ontem,  porque a  proposta  que

venceu, como V. Exa. bem disse, foi a do PT, que tem cada vez mais trabalhado pelo

Brasil e por Minas Gerais. Mas infelizmente, como V. Exa. tem dito, não tenho visto as

obras  chegarem  aqui,  e  por  isso  os  sinos  devem  estar  badalando  porque  os

verdadeiros mineiros não têm trabalhado para os mineiros.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço ao Deputado e concordo com todas as

palavras manifestadas pelo jovem e ilustre Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Obrigado.  Quero apenas me ater  à

discussão do mérito  do voto do Senador Aécio Neves ontem. De um Senador de

Minas esperava-se que fizesse a defesa de Minas Gerais e de demais Estados que

querem  a  divisão  dos  “royalties”  do  petróleo,  por  ser  justa.  Não é  correto,  muito

menos  quando  se  discutem  os  “royalties”  do  petróleo  do  pré-sal,  que  as  regras

beneficiem o que eles chamam de Estados produtores, o Rio de Janeiro e o Espírito

Santo. Mas ontem o voto do Senador Aécio Neves foi como batom na cueca, ele se

revelou. Minas Gerais poderia ter, como o restante do País, outro tanto - e poderá ter,

porque o Senador Aécio Neves foi derrotado, felizmente -, mais R$1.000.000.000,00

na divisão dos “royalties” para todos os Estados da Nação. Por isso, somente os três
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Senadores do Espírito Santo e os três do Rio de Janeiro, inclusive o Lindberg Farias,

do PT, e o próprio Senador Aécio Neves, o quarto do Rio, como foi chamado, foram

os  únicos a  votar  na  proposta  do  Dornelles,  do  Rio  de  Janeiro.  Todos  os  outros

Senadores do DEM, do PSDB, do PPS, do PSOL e dos outros partidos votaram pela

divisão dos “royalties”. Mas o Senador Aécio Neves, o mais sumido de Minas - talvez

por isso se apegue tanto às questões do Rio de Janeiro -, preferiu optar pela votação

que privilegiava o Rio de Janeiro. Isso foi fato. Contra isso não há circunstâncias, pois

o fato é determinante do processo eleitoral, e o próprio Senador Aécio Neves está no

YouTube fazendo o pronunciamento,  tentando explicar  por  que estava a  favor  da

proposta do Senador Dornelles.

Repito  que,  diferentemente  do  que o  Deputado Rômulo  Viegas  disse,  todos os

outros Senadores do PSDB votaram a favor da mesma proposta de todos os outros

Senadores do PT, à exceção de Lindberg Farias. Mas o Lindberg é um companheiro

do PT do Rio de Janeiro e quis manter os privilégios dos “royalties” do petróleo para o

Rio, assim como quiseram os do Espírito Santo. O inexplicável foi apenas o voto do

Senador Aécio Neves. Nesse caso, ele votou contra a imensa maioria do PSDB. O

que espero é que os Deputados do PSDB, inclusive o Presidente Pestana, não faça o

mesmo na Câmara Federal. Que os Deputados do PSDB não traiam Minas Gerais

votando favoravelmente à proposta do Rio de Janeiro pela manutenção dos seus

privilégios.

É verdade que o Senador Aécio Neves deve explicação não a mim, que sou apenas

um Deputado e não fui seu eleitor. Meus votos foram para os Senadores do PT, do

PCdoB, dos outros partidos. Ele deve explicação a Minas Gerais, e vocês deveriam

estar buscando explicações dele próprio por que votou contra Minas Gerais, traindo

Minas, traindo Gerais e o restante do País.

Em  relação  aos  “royalties”  dos  minérios,  ele  também  não  os  dividiu  com  os

Municípios mineiros, fazendo, aí sim, a retirada para benefício apenas da União e dos

Estados. Por isso o nosso Prefeito Cabido se posicionou muito bem estranhando que

no relatório do Senador Aécio Neves não se fazia a divisão dos “royalties” - ou da

CFEM - do minério para os Municípios. Logo ele, que se proclama tão municipalista.

Então,  fica  aqui  a  cobrança pública para  que o Senador  Aécio Neves explique o
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batom na cueca da votação de ontem. Obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Estamos sendo honrados com apartes importantes.

Respondo ao Deputado Rogério Correia citando o belo pronunciamento do Deputado

Rômulo Viegas na tarde de ontem a respeito da posição e do projeto do Senador

Aécio Neves quanto aos Municípios mineradores, demonstrando que o percentual de

5% sobre R$50.000.000,00 proposto por Aécio Neves representa muito mais do que o

percentual de 3,5% sobre R$65.000.000,00 proposto pelo PT. Isso já responde. Além

disso,  Deputado  Rogério  Correia,  se  fôssemos  usar  a  palavra  “trair”,  diria  que a

traição de uma mineira que nunca fez nada por Minas Gerais, e que continua não

fazendo,  seria  infinitamente  maior.  Essa,  sim,  existiria,  mas,  em  relação  a  Aécio

Neves para Minas Gerais, onde as obras já estão distribuídas em todas as cidades.

Não há um Município mineiro que não tenha pelo menos três obras do ex-Governador

Aécio Neves e do Anastasia. Chamar um homem como esse de traidor? Para ser fiel

a minha consciência, não é esse o dicionário nem a linguagem que usaria.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Gostaria de fazer a leitura rapidamente. Não

deu certo na história o que afirmou Goebbels, repetir uma mentira tantas vezes para

ela se transformar em uma verdade. O nazismo e o stalinismo não deram certo na

história. Então quero ler a fala do Presidente do PSDB. “'Royalty' do pré-sal. Para o

PSDB,  o  governo  federal  tem  de  ceder  mais.”  Faço  a  leitura  da  orientação  do

Presidente do PSDB à bancada desse partido. De como a Bancada do PSDB deveria

votar,  como os  Senadores  Aécio  Neves  e  Flexa  Ribeiro,  enfim  os  Senadores  do

PSDB deveriam votar.  Deveriam votar  para  que a  União  pudesse dividir  mais  os

recursos com Estados não produtores. Então não adianta chegar aqui e repetir uma

mentira mil vezes. Aqui está a nota oficial do PSDB orientando a bancada para a

votação.

O que temos lamentavelmente aqui - V. Exa. descobriu muito bem - é uma mistura

de stalinismo, José Dirceu pediu para que fosse feito isso contra Aécio Neves, e o

coronelismo de Newton Cardoso. Todos os dois estão representados neste Plenário,

ou seja, uma mistura de stalinismo e coronelismo. Só V. Exa. poderá explicar o que

dará isso.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Apenas  gostaria  de  responder  novamente  ao
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Deputado  Rogério  Correia.  Quero  dizer  que  todo  o  seu  pronunciamento,  todo  o

conteúdo do seu aparte está respondido em números. Lemos que, pela proposta do

Senador Aécio Neves, pela posição e voto do Senador, os Estados não produtores

ganham  R$11.000.000.000,00;  pela  posição  do  PT,  menos  R$2.000.000.000,00.

Então, pela posição de Aécio Neves, tira-se mais da União, que tem tudo neste país,

os Estados e os Municípios não têm nada; e, pela posição do PT, dá-se mais recursos

para a União. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  dizer  que  -  já  havia

anunciado anteriormente - a Bancada do PT vai entrar em processo de obstrução

devido à questão da Cemig e da perseguição que achamos - aliás, achamos não,

porque ela está clara - existir em relação a um sindicalista do nosso sindicato. Solicito

a V. Exa. que, verificando que não há quórum, encerre de plano a reunião.

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  logo mais,  às  18h30min,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/10/2011
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Às  14h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da supracitada Comissão.  Está  presente,  também, o  Deputado Vanderlei

Miranda. 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 obter esclarecimentos

sobre denúncias contra o Conselho Diretor da Fundação Cultural de Araxá. A seguir,

acusa o  recebimento  do  Projeto de Lei  nº  2.384/2011,  em turno único,  para  cuja

relatoria designa o Deputado Paulo Lamac, e interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  José Gino Borges  e  Luiz  Antônio  Ribeiro  Borges,  ex-

Presidentes  da  Fundação  Cultural  de  Araxá;  Ronaldo  José Fonseca Ferreira,  ex-

Diretor  Pedagógico  dessa  Fundação,  e  Paulo  Rogério  Alves  de  Souza,  ex-

Coordenador  de Práticas Agrícolas do Centro Universitário,  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  nas  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a

presença  dos  Deputados  Fred  Costa  (substituindo  o  Deputado  Delvito  Alves,  por

indicação da Liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo

Lamac, por indicação da Liderança do PT). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado Durval Ângelo (6) em que solicita sejam encaminhados ao Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos pedido de providências

para a averiguação da denúncia de que policiais estaduais teriam realizado ações de

vigilância e espionagem contra a Presidente do Sind-UTE-MG, durante a greve dos

professores da rede pública estadual de ensino; seja encaminhado ao Presidente da

Casa pedido de providências para a averiguação de denúncias de que professores

em greve teriam sofrido pressões e de que manifestantes teriam sido fotografados;

seja realizada reunião de audiência pública para discutir os objetivos da Comissão da

Verdade, tomando-se como caso exemplificativo o das violências praticadas contra o
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Frei  Tito  de  Alencar;  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  adesão  do

Estado ao Plano de Ações Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura no

Brasil e as ações necessárias à sua efetivação; seja encaminhado à Presidência do

Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  à  regional  do  Movimento

Nacional dos Direitos Humanos pedido de informações para que enviem relação com

os nomes e demais dados disponíveis das pessoas citadas em depoimentos formais

como envolvidas em crimes de tortura e assassinato de presos políticos no Estado,

durante  o  regime  militar;  e  sejam  encaminhados  ao  Ouvidor  de  Polícia  e  ao

Corregedor  da  PMMG  o  vídeo  apresentado  na  reunião  de  27/9/2011,  contendo

imagens  de  repressão  policial  a  manifestações  de  professores  na  Praça  da

Liberdade,  e  pedido  de  providências  para  averiguação dos  fatos  nele  mostrados.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  os

Deputados  Délio  Malheiros  e  Tiago  Ulisses.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  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 comunica

o recebimento  da  seguinte correspondência:  ofício  do Promotor  José Eduardo de

Souza  Lima,  acusando  o  recebimento  do  ofício  que  encaminhou  as  notas

taquigráficas da reunião da Comissão em 17/8/2011 no Município de Caldas; e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre
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parênteses: ofícios do Srs. Ronaldo José Gouvea Roggini, Superintendente Regional

Norte de Minas da CEF; Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente; e

Mário Douglas Fortini de Oliveira, Coordenador Regional do Instituto Chico Mendes

de  Conservação  da  Biodiversidade  (1º/10/2011);  e  Roberto  Messias  Franco,

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão de Nova Lima; e Edson Zampar Jr.,

Juiz  de  Direito  (14/10/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte

proposição,  para  a  qual  designou  o  relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº

2.122/2011, no 1º turno (Deputado Célio Moreira). 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  1.699/2011  (relator:

Deputado  Duarte  Bechir)  e  2.347/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa),  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.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a situação real das Zonas de Preservação Ambiental e das Zonas de

Proteção no Município de Belo Horizonte; Célio Moreira e Dalmo Ribeiro Silva em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater e buscar subsídios

ao Projeto  de Lei  nº  1.197/2011,  que institui  o  Código  Estadual  de Proteção aos

Animais no âmbito do Estado de Minas Gerais; e Sávio Souza Cruz em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

1.692/2011,  em tramitação na Câmara Municipal  de Belo Horizonte,  que aumenta

significativamente o percentual de área possível de construção em áreas sensíveis da

Capital, como a Serra do Curral e a região da Lagoa da Pampulha. Em seguida, são

recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados Rogério Correia (2) em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda e  à  Secretaria  de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  pedidos  de  informações  para  que

esclareçam os seguintes pontos em relação à taxa de incêndio, criada pela Lei nº

14.938, de 2003: a) quanto foi arrecadado com a taxa, ano a ano, discriminadamente,

desde a sua instituição; b)  como foram aplicados os recursos arrecadados com a
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taxa, ano a ano, discriminadamente, segundo a divisão de recursos estabelecida na

lei  que a  instituiu,  discriminando-se,  também,  os  valores  aplicados  por  município,

desde o período em que a lei foi promulgada; c) encaminhamento à Comissão, ao fim

de cada ano civil,  das  informações  solicitadas  nos  itens "a"  e  "b";  e,  ainda,  seja

encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de informações, ao fim de cada

ano  civil,  discriminadamente,  sobre  quais  foram  os  equipamentos,  com  os  seus

respectivos valores, adquiridos com a taxa de incêndio criada pela referida lei; e seja

encaminhado  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  informações,

discriminadamente, a partir de 2004 e ano a ano, sobre quais foram os equipamentos,

com os seus respectivos valores, adquiridos com a taxa de incêndio criada pela Lei nº

14.938, de 2003; e Célio Moreira em que solicita sejam encaminhadas à Ouvidoria

Ambiental do Estado as notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária, realizada

em 14/10/11. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Sebastião

Costa,  Célio  Moreira,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Jayro  Lessa,  Luiz  Humberto  Carneiro,

Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro  e  Hélio  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 debater os

Projetos de Lei  nºs 2.442,  2.447, 2.448,  2.449 e 2.452/2011, a apreciar  a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ricardo Luiz Oliveira,
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Diretor de Orientação e Legislação Tributária, e Jefferson Nery Claves, Assessor do

Secretário  Adjunto,  ambos  representando  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,

Secretário de Estado de Fazenda; Márcio Luis Oliveira, Subsecretário da Assessoria

Técnica  Legislativa,  e  Zhenan  Mazzoco  Araújo,  Consultor  Legislativo,  ambos

representando Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil  e de

Relações  Institucionais;  Alberto  Guimarães  Andrade,  Advogado-Geral  Adjunto,  e

Luciano  Neves  de  Souza,  Procurador-Chefe  da  1ª  Procuradoria  de  Dívida  Ativa,

ambos representando Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado

de Minas Gerais; João Antônio Fleury Teixeira, Diretor Executivo, e Daniel Cabaleiro

Saldanha, Consultor, ambos representando Matheus Cotta Carvalho, Presidente do

BDMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  Ulysses  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.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Os Deputados Bonifácio Mourão, Sebastião Costa,

Célio  Moreira,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Jayro  Lessa,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Duarte

Bechir,  Duilio  de  Castro,  Hélio  Gomes  e  Ulysses  Gomes  se  retiram  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  Lei  Complementar  nº  8/2011  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.442,  2.444,  2.447  a

2.452/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Doutor

Viana, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela ratificação do Convênio nº 81/2011 encaminhado pela Mensagem nº 113/2011, o

qual  conclui  pela  apresentação de projeto de  resolução (relator:  Deputado Romel

Anízio,  em virtude de redistribuição);  e  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.188/2011 (relator:

Deputado Zé Maia) e 2.390/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir). 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  formulado  ao  Diretor-Geral  do  Detran-MG  pedido  de
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informações sobre os valores arrecadados com a realização de leilões dos veículos

apreendidos na Capital e sobre o montante repassado à concessionária responsável

pela  guarda  desses  veículos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses

Gomes.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/10/2011

Às  10h8min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Neilando  Pimenta  e  Elismar  Prado  (substituindo  o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara

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

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

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

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

proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios do

Sr.  Saulo  Clementino  Martins  Filho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Curvelo

(1º/10/2011);  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de

Relações Institucionais, e dos Srs. Rogério Bernardes Coelho, Presidente da Câmara

Municipal  de  Araguari,  e  Evaldo  Luiz  de  Almeida,  1º-Secretário  dessa  Câmara

(14/10/2011). 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, no 1º turno, cada um por sua

vez,  os  pareceres  pela  aprovação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  91/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 349/2011 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva)  e 1.169/2011 (relator:  Deputado Bosco),  ambos na forma do
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Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. O Projeto de Lei nº 1.586/2011, em turno único, foi convertido em diligência à

Secretaria  de  Estado de Educação a requerimento  do relator,  Deputado Neilando

Pimenta. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 119/2011, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac. O Deputado Elismar

Prado retira-se da reunião. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Paulo Lamac,  que conclui  pela aprovação do Projeto de Lei nº  1.617/2011, no 1º

turno,  com as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça,  e  a

Emenda nº 3, o Presidente defere o pedido de vista do 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 Projetos de Lei nºs

2.133/2011 na forma do Substitutivo nº 1, e 2.134, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.250 e

2.251/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  1.595/2011.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.928/2011. 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 Rogério Correia (2)  em que solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências com vistas

à  abertura  de  sindicância  para  apurar  denúncias  de  supostas  irregularidades

praticadas pela Inspetora Escolar lotada na Superintendência Regional de Ensino de

Muriaé;  e  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências com vistas à abertura de sindicância para apurar denúncias de supostas

irregularidades praticadas pela Superintendente Regional de Ensino de Muriaé; Célio

Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta

Comissão e das  Comissões de Saúde e  de  Defesa dos Direitos  da  Pessoa com

Deficiência para debater o Projeto de Lei nº 337/2011, em tramitação nesta Casa, que

determina  a  obrigatoriedade  de  o  Governo  do  Estado  proporcionar  tratamento

especializado, educação e assistência específicas a todas as pessoas portadoras de
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deficiência  mental  moderada  a  grave  ou  autismo,  independentemente  da  idade;

Bosco em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

importância  do  Centro  Universitário  do  Planalto  de  Araxá  no  desenvolvimento

sustentável  da  microrregião  do  Planalto  de  Araxá  e  do  Alto  Paranaíba,  suas

mudanças, transformações e perspectivas; Carlin Moura, Bosco e Paulo Lamac em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater a precariedade

em que se encontra a rede de ensino privado, especialmente quanto à organização e

à  infraestrutura  básica  necessária  para  a  formação  dos  estudantes.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.150/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o Projeto de Lei nº 2.150/2011 visa dar a

denominação de Centro Regional de Convenções e Exposições Presidente Itamar

Augusto Cautiero Franco ao Centro Regional de Convenções e Exposições da Zona

da Mata – Expominas Juiz de Fora.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  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.

Na reunião de 4/8/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Turismo e à Companhia Mineira de Promoções –

Prominas  –,  para  que  informassem  a  esta  Casa  se  o  referido  próprio  já  possui
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denominação oficial e se existe, no Município de Juiz de Fora, outro próprio público

estadual com a mesma denominação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.150/2011 tem por finalidade dar a denominação de Centro

Regional de Convenções e Exposições Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco

ao Centro Regional de Convenções e Exposições da Zona da Mata – Expominas Juiz

de Fora.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado, a regra básica está consagrada no §

1° do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  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 dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que  o  Secretário  de  Estado  de  Turismo,  por  meio  do  Ofício  nº
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237/2011, declarou que o referido estabelecimento não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, com a finalidade de alterar a denominação proposta para Presidente

Itamar Franco, uma vez que foi com esse nome que o político mineiro ficou conhecido

por todos os brasileiros.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 2.150/2011 com a Em enda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco”

pela expressão “Presidente Itamar Franco”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 2.122/2011 dispõe sobre

a concessão de incentivo financeiro a catadores de material reutilizável e reciclável -

Bolsa Reciclagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original.

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 análise institui  um auxílio  financeiro, sob a denominação de Bolsa

Reciclagem, destinado às associações ou cooperativas de catadores de materiais

recicláveis,  para  ser  repassado,  em  última  instância,  aos  seus  cooperados,  os
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catadores  organizados.  A  proposta  se  insere  no  conceito  de  pagamento  pelos

serviços  ambientais.  Reconhecidamente,  o  trabalho  realizado  pela  classe  dos

catadores preenche uma importante etapa no processo de reutilização de resíduos

pós-consumo,  em  especial  papéis,  papelões,  plásticos,  vidros  e  metais,  o  que

possibilita  menor  pressão  sobre  os  recursos  naturais.  Os materiais  coletados,  ao

serem reutilizados ou reciclados, voltam a integrar a cadeia produtiva, minimizando os

impactos resultantes  da destinação final  de  resíduos,  quase sempre  dispostos de

forma ambientalmente inadequada em grande parte dos nossos Municípios.

Na  atualidade,  o  “pagamento  pelos  serviços  ambientais”  -  PSA  -  tem  sido

incorporado às ações e programas da administração pública. Trata-se de uma forma

de compensar ou premiar os responsáveis por determinadas atividades que, direta ou

indiretamente,  acarretam  benefícios  ao  meio  ambiente,  como  as  ações  de

recuperação da vegetação nativa em áreas de preservação permanente ou as de

preservação e melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, a exemplo

da lei estadual do Bolsa Verde. Ressalte-se, por oportuno, que o incentivo de que

trata o projeto em comento segue a linha conceitual da proposta de marco regulatório

federal de PSA em tramitação no Congresso Nacional.

A Política Estadual de Resíduos Sólidos, disciplinada pela Lei nº 18.031, de 2010,

desdobra em um conjunto de mais de uma dezena de dispositivos a diretriz inserida

no inciso VII de seu art. 7º : “a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da

atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos, como

forma de garantir-lhes  condições  dignas  de  trabalho”.  Assim,  por  força  dessa  lei,

compete ao poder público fomentar a “formação de organizações, associações ou

cooperativas de catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à

comercialização dos resíduos sólidos”. Nessa mesma linha, 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,

determina  que  o  Estado  adotará  instrumentos  econômicos  visando  a  incentivar

“programas de coleta seletiva eficientes e eficazes, preferencialmente em parceria

com organizações de catadores”. O projeto de lei em análise cria efetivamente um

benefício  para  os  catadores  de  materiais  recicláveis,  densificando,  assim,  as
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determinações legais acima mencionadas.

Na forma preconizada, a gestão da Bolsa Reciclagem será feita pelo Estado com a

participação  de  representantes  de  cooperativa  ou  associação  de  catadores,  com

recursos  provenientes,  em  parte,  de  consignações  orçamentárias  próprias  e  de

percentual arrecadado com a cobrança de multa administrativa por infração à Lei n°

7.772, de 1980 (lei ambiental do Estado). São estabelecidas condições para o acesso

ao recurso, como o cadastro no Município onde se exerce a atividade, devendo o

Estado  manter  um  cadastro  geral  das  entidades  cooperadas  ou  associadas  para

controle  da  concessão  do  benefício.  Medidas  que  aprimorem  a  gestão,  em

conformidade  com  o  regulamento,  poderão  ser  adotadas  para  estímulo  à

produtividade coletiva ou individual.

Por  iniciativa do Gabinete da Presidência desta Casa,  foi  formado um grupo de

trabalho  com  o  objetivo  de  promover  uma  análise  acurada  do  projeto  e  propor

medidas  com  vistas  ao  seu  aperfeiçoamento.  Participaram  desse  grupo

representantes das seguintes instituições e entidades:

- Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam ; Centro Mineiro de Referência em

Resíduos Sólidos; gabinetes da Presidência da Assembleia Legislativa e do Deputado

André Quintão; Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável; Cooperativas de

Catadores  do  Barreiro  -  Coopersoli;  Cooperativa  Central  Rede  Solidária  dos

Trabalhadores  de  Materiais  Recicláveis  de  MG  -  RedeSol  MG;  Associação  dos

Catadores do Papel Papelão e Material Reaproveitável - Asmare.

A propósito, vale registrar a participação pessoal do Presidente da Feam, Dr. José

Cláudio  Junqueira,  e  do  Diretor  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em  Resíduos

Sólidos,  Dr.  José  Aparecido  Gonçalves,  nas  reuniões  desse  grupo.  Também

participaram ativamente do grupo muitos catadores e representantes de cooperativas

com larga experiência no assunto.

Como resultado das inúmeras reuniões de trabalho do grupo, foram encaminhadas

a este relator um conjunto expressivo de sugestões de modificação do texto original

do  projeto,  que,  em nossa avaliação,  enriquecem e contribuem significativamente

para  o  aprimoramento  da  prestação  à  sociedade  dos  serviços  ambientais  dos

catadores  de  materiais  reutilizáveis  e  recicláveis.  Tais  sugestões  estão  sendo



1202
____________________________________________________________________________

acolhidas no Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste parecer.

Nesse substitutivo, as principais alterações dizem respeito aos seguintes pontos: o

incentivo pecuniário concedido a cooperativa ou associação deverá ser repassado

trimestralmente, por meio da transferência de recursos integrais ou em parcelas, até

três meses após a concessão; dos valores repassados a tais instituições, no mínimo

90% devem ser  destinados aos  catadores  cooperados  ou  associados,  admitida  a

utilização  do  restante  dos  recursos  em  custeio  de  despesas  administrativas,

investimento  em  infraestrutura,  capacitação  e  formação  de  estoque  de  material

reciclável; o Estado obriga-se a manter cadastro de cooperativas e associações de

catadores de material reciclável para fins de controle da concessão do incentivo; em

relação ao benefício, faculta-se ao Poder Executivo efetuar parte do pagamento do

incentivo  por  meio  da  utilização  de  créditos  inscritos  em  dívida  ativa  do  Estado,

conforme  critérios  definidos  em  regulamento;  em  relação  à  gestão  da  Bolsa

Reciclagem,  é  prevista  a  constituição  de  um  comitê  gestor,  constituído  por

representantes de órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e

por, no mínimo, três representantes de cooperativas ou associações de catadores de

materiais recicláveis por elas indicados. Entre outras competências, caberá a esse

comitê  estabelecer  as  diretrizes  e  prioridades  dos  recursos  anuais  da  Bolsa

Reciclagem.

Estamos  convencidos  da  importância  dessa  iniciativa  parlamentar,  que  dá

prosseguimento a uma série de providências adotadas pelo Legislativo mineiro nos

últimos anos.

Com  mais  essa  medida,  o  parlamento  mineiro  claramente  promove  a  efetiva

valorização de uma classe de trabalhadores, cujo trabalho merece ser reconhecido

como da mais alta relevância pela sociedade em prol da qualidade do meio ambiente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.122/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  material

reutilizável e reciclável - Bolsa Reciclagem.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado concederá incentivo financeiro às cooperativas e associações de

catadores de materiais  recicláveis,  sob a denominação de Bolsa  Reciclagem, nos

termos desta lei.

Parágrafo único - O incentivo a que se refere o “caput” terá como fato gerador a

segregação, o enfardamento e a comercialização dos seguintes materiais recicláveis:

I - papel, papelão e cartonados;

II - plásticos;

III - metais;

IV - vidros;

V - outros resíduos pós-consumo, conforme dispuser o regulamento.

Art. 2º - A Bolsa Reciclagem tem por objetivo o incentivo à reintrodução de materiais

recicláveis em processos produtivos, com vistas à redução de utilização de recursos

naturais  e  insumos  energéticos,  com  inclusão  social  de  catadores  de  materiais

recicláveis.

Art. 3º - O incentivo de que trata esta lei será concedido trimestralmente em forma

de auxílio pecuniário, nas condições que estabelecer o regulamento.

§ 1º  -  A transferência do incentivo concedido à cooperativa  ou associação será

efetuada, integralmente ou em parcelas, até três meses após a concessão.

§ 2º - Dos valores transferidos à cooperativa ou associação, no mínimo 90% serão

repassados  aos  catadores  cooperados  ou  associados,  permitida  a  utilização  do

restante em:

I - custeio de despesas administrativas ou de gestão;

II - investimento em infraestrutura e aquisição de equipamentos;

III - capacitação de cooperados ou associados;

IV - formação de estoque de material reciclável;

V - divulgação e comunicação.

Art. 4º - São condições para o recebimento da Bolsa Reciclagem pela cooperativa

ou associação de catadores de materiais recicláveis:

I - manter cadastro atualizado junto ao Estado;

II - desempenhar as atividades listadas no parágrafo único do art. 1º desta lei;
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III  -  ser reconhecida como cooperativa ou associação de catadores de materiais

recicláveis pelo comitê gestor do Bolsa Reciclagem ou pela entidade por ele indicada;

IV  -  apresentar  relação  de  repasses  feitos  a  cooperados  ou  associados

beneficiados pelo incentivo de que trata esta lei, conforme dispuser regulamento.

Parágrafo único - O incentivo de que trata esta lei será progressivamente estendido

a  todas  as  cooperativas  e  associações  de  catadores  de  materiais  recicláveis  do

Estado, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5º - O Estado manterá cadastro de cooperativas e associações de catadores de

material reciclável para fins de controle da concessão do incentivo de que trata esta

lei.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá efetuar parte do pagamento do incentivo de que

trata esta lei utilizando-se de créditos inscritos em dívida ativa do Estado, conforme

critérios socioeconômicos e regionais definidos em regulamento.

§ 1º - Os créditos inscritos em dívida ativa a que se refere o “caput” deste artigo

serão convertidos em títulos ao portador emitidos pelo Tesouro Estadual.

§ 2º - Os créditos a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser utilizados para

pagamento de:

I - tributos estaduais;

II - dívida ativa com o governo estadual;

III - lance em leilão de bens do Estado;

IV - serviços prestados pelo Estado.

Art.  7º - Os recursos para a concessão do incentivo de que trata esta lei  serão

provenientes de:

I - consignação na Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais;

II - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III - 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de multa

administrativa por infração à Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980;

IV - dotações de recursos de outras origens.

Art. 8º - A gestão da Bolsa Reciclagem será feita por comitê gestor constituído por

representantes do órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e
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por, no mínimo, três representantes de cooperativas ou associações de catadores de

materiais recicláveis por elas indicados.

§ 1º - A coordenação do comitê gestor a que se refere o “caput” será exercida pelo

Poder Executivo.

§ 2º - Compete ao comitê gestor a que se refere o “caput”:

I - estabelecer diretrizes e prioridades para a gestão dos recursos anuais da Bolsa

Reciclagem;

II - validar cadastro de cooperativas e associações;

III  -  definir  instrumentos  e  meios  de  controle  social  para  fins  de  planejamento,

execução, monitoramento e avaliação da gestão da Bolsa Reciclagem;

IV - contribuir para a construção de rede de gestão integrada intergovernamental,

nos  termos  da legislação  vigente,  com  vistas  a  estimular  o  compartilhamento  de

informações e a implantação, a ampliação e o fortalecimento da política de coleta

seletiva no Estado, com inclusão socioprodutiva dos catadores.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luzia Ferreira - Gustavo Corrêa

- Tiago Ulisses.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, pelo lançamento

do  Programa Rede  Tecnológica  das  Apaes  MG (Requerimento  nº  1.593/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Nárcio Rodrigues, Secretário de Ciência e Tecnologia,

pelo lançamento do Programa Rede Tecnológica das Apaes MG (Requerimento nº

1.594/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/10/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

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

-  Exibição de vídeo -  Palavras do Deputado Bruno Siqueira  -  Entrega de título  -

Palavras da Sra. Ivete Sangalo - Apresentação musical - Palavras do Governador do

Estado - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Antonio Lerin  -  Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira  -  Doutor  Viana -  Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  18h45min,  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 Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  entrega à  Sra.  Ivete  Sangalo,  cantora  e

compositora, do título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais, concedido a

requerimento do Deputado Bruno Siqueira, pelo Governador do Estado, por meio de

decreto publicado no “Diário do Executivo” em 22 de setembro de 2011.

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho,

Governador  do  Estado  em  exercício;  a  Exma.  Sra.  Ivete  Sangalo,  cantora  e

compositora; e os Exmos. Srs. Deputado Federal Domingos Sávio, representando a

Câmara dos Deputados; Vereador Leo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; e Deputado Bruno Siqueira, autor do requerimento que deu origem a

esta solenidade.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  da  Exma.  Sra.  Célia  Maria  Salgueiro

Pawlowski, Diretora Administrativa e Financeira da Belotur, representando o Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Sgt. Lima, no trompete, e pelo Sgt. Lázaro, na guitarra, ambos integrantes da

Banda Bios – Bombeiro Instrumental Orquestra Show – ,  do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O  locutor  -  Gostaríamos  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores da TV Assembleia, de mensagem encaminhada pelo Exmo. Senador

Aécio Neves. (- Lê:) “Caro Dinis Pinheiro, muito me contentaria participar da reunião

especial  destinada  à  entrega  de  título  de  Cidadã  Honorária  do  Estado  de  Minas

Gerais  a  Ivete  Sangalo,  que  ocorre  hoje,  dia  20  de  outubro,  em Belo  Horizonte.

Entretanto,  em  função  de  compromissos  assumidos  anteriormente,  não  poderei

comparecer  a  tão  importante  evento.  Por  isso  só  me resta  agradecer  ao  distinto

convite  e  cumprimentá-los  pela  escolha  de  homenagear  tão  importante  nome da

música brasileira. Atenciosamente, Senador Aécio Neves”.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Bruno Siqueira

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
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de Minas Gerais; Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador em exercício do Estado

de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Domingos  Sávio,  representando a

Câmara dos Deputados; Srs. Deputados e Sras. Deputadas presentes; funcionários

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; público que lota as galerias desta Casa

Legislativa; mineiros e mineiras; nossa cantora e compositora homenageada desta

noite, a baiana e agora também mineira Ivete Sangalo. Boa noite a todos.

Amor  com  amor  se  paga.  A reunião  que  promovemos  hoje  para  oficializar  a

cidadania  mineira da cantora Ivete Sangalo é uma justa  retribuição a uma artista

notável que, em 16 anos de carreira, demonstrou um constante e especial carinho por

todos  nós,  mineiros.  Nosso  Estado,  como  gosta  de  dizer  nossa  homenageada,

sempre ocupou destacada importância em sua carreira, pois ela nunca deixou de se

apresentar em nossas cidades ao longo desses anos. Do mesmo modo como nosso

público a prestigia, seus “shows” vêm trazendo benefícios ao Estado, promovendo o

turismo  de  eventos,  atraindo  visitantes  entre  seus  seguidores  de  todo  o  Brasil  e

movimentando vários segmentos da economia local. Cada espetáculo que se realiza,

planejado com invejável  profissionalismo,  gera  impostos e empregos tanto  diretos

quanto indiretos, além de criar e preencher postos de trabalho temporário. Com toda

a competência e muito sentimento, ela e sua equipe vêm proporcionando aos seus

fãs mineiros, não importando o porte da cidade em que comparece, a mesma música

e  um espetáculo  semelhante  aos  que  vêm  ocupando,  cada  vez  mais,  os  palcos

internacionais.

Ivete Sangalo é, literalmente, porta-voz de nossa cultura, que vem divulgando pelo

mundo. Tem sido exemplar em seu amor pelas nossas coisas e por nossos ritmos,

acompanhada  por  músicos,  dançarinos,  cenógrafos,  coreógrafos,  figurinistas  e

técnicos que, cada um em sua área, expressam essa qualidade brasileira de saber

trabalhar em equipe, sempre obtendo o melhor de cada indivíduo. Nossos ouvidos e

nossos olhos vêm, portanto, habituando-se a desfrutar de momentos marcantes de

beleza e, sobretudo, de uma genuína alegria. Guardaremos, todos que aqui estamos

reunidos, a memória deste momento ímpar, partilhado com uma artista do presente,

mas que soube inscrever seu nome na história de nossa música e do mundo dos

espetáculos. Podemos, então, dizer a Ivete Sangalo que temos mais este motivo para
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considerá-la gente nossa, ao investi-la  desta especial  condição: a de ser  também

uma mineira, atributo que se soma às suas naturais qualidades. Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega do Título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais à

Sra. Ivete Sangalo, cantora e compositora, passando-lhe às mãos o diploma. O título

a  ser  entregue contém  os  seguintes  dizeres:  “Cidadania  Honorária  do  Estado  de

Minas Gerais.  O Governador  do  Estado de Minas Gerais,  nos termos do decreto

publicado no dia 22 de setembro de 2011, e a requerimento da Assembleia Legislativa

do  Estado  de  Minas  Gerais,  concede  à  Sra.  Ivete  Sangalo  o  título  de  Cidadã

Honorária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  sua  relevante  contribuição  para  o

engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. Alberto

Pinto  Coelho,  Governador  do  Estado  em  exercício;  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - Quero convidar o Deputado Bruno Siqueira e o nossa fraterno

amigo  Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  a  me  acompanhar  neste  memorável

instante.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras da Sra. Ivete Sangalo

Boa noite. Eu não sei qual o protocolo. É o meu, não é? Agora eu sou mineira e

posso  tudo.  Agradeço  muito  a  todos  os  meninos  -  sem  esse  negócio  de

excelentíssimo -, Dinis Pinheiro, obrigada pelo carinho; Alberto Pinto Coelho, muito

gentil;  Domingos Sávio; Bruno Siqueira, autor do requerimento desta homenagem.

Agradeço ainda a todos os que estão aqui, meus amigos, pessoas do meu convívio e

que quero bem, pessoas da minha vida, meus fãs.

Eu  estava  na  sala  do  Presidente,  onde  havia  três  crianças  lindas  conversando

comigo. Então elas perguntaram para mim: “Ivete, como é difícil, né, ser uma pessoa

famosa assim, todo o mundo saber quem você é”. E então respondi a elas: “Às vezes

pode ser até cansativo; difícil jamais”. Porque às vezes a gente fica cansada mesmo,

né? Fazemos aquele sorriso amarelo, e a pessoa está esperando um supersorriso...

Mas você está ali, cansadinha. Mas nada representa a emoção que estou sentindo
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hoje  aqui...  de  estar  diante  de  vocês,  diante  de  um  Estado  pelo  qual  tenho  um

respeito imenso.

Estava pensando: meu Deus, o que vou falar? Nesses 16 anos de carreira que

tenho,  não fiquei  sequer  um ano sem vir  a  Minas Gerais  cantar.  Um ano.  Falam

assim:  “Ah,  você  é  viciada”.  Não,  a  palavra  não  é  “viciada”.  É  uma questão  de

necessidade,  porque  o  vício  definitivamente  a  gente  não  precisa  dele,  mas  a

necessidade de  algumas  coisas  é  fundamental  A gente  não  viveria  sem respirar,

assim  como eu  não  viveria  sem  voltar  a  Minas  e  fazer  os  meus  “shows”  aqui...

Então... Eu sei, eu sei...

Então, queria dizer a vocês que consigo ver na plateia grandes amigos, pessoas a

quem quero muito bem. Ah, mas estou falando de amigos. São vocês. Dizer a vocês

que me sinto muito honrada com este título. E mais que honrada. Quando recebi o

convite para vir aqui, pensei: meu Deus, é muito justo, porque só eu tenho a ideia e a

dimensão  do  que  realmente  sinto  pelo  Estado  de  Minas  Gerais.  Na  minha

consciência,  na  minha intimidade,  sei  o  que  sinto.  Então era  como se  eu  quase

tivesse  escrevido  uma cartinha  dizendo:  “Pô,  alguém  me dê um  título  de  cidadã

mineira,  porque para  mim será  uma grande alegria”.  Tenho orgulho  de  dizer  que

conheço todas as cidades do Estado de Minas Gerais. Já cantei em todas elas. Tive a

sorte de estar  nelas, e o público teve  a sorte de me assistir  porque sou sempre

inspirada quando estou aqui. E nem só as cidades eu conheço. Conheço cada doce

deste Estado... Já comi pão de queijo em todos os lugares por onde passei.

Deixo aqui uma homenagem por eu agora estar em meio a nomes como Toninho

Horta; Mílton Nascimento; Samuel, cantor do Skank e compositor; turma do Pato Fu;

Jota Quest; Paula Fernandes; tantas nomes maravilhosos... Luan Santana, Alexandre

Pires... Alexandre Pires, não, aquilo é um jogo inteiro, né? Ele é prato de sopa. O que

ele quiser, ele pode ser. Enfim, queria dizer a vocês muito obrigada do fundo do meu

coração, não deixando de falar... “Peraí”, minha gente.

Neste Estado vive uma pessoa a quem quero muito bem, uma amiga a quem quero

muito  bem e  que é  responsável  por  boa parte  das  minhas  alegrias,  porque uma

pessoa, quando é cantora, tem uma voz, e essa é sua grande alegria. Está ali na

frente uma grande amiga que descobri, Janaína Pimenta. O Estado de Minas Gerais
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tem de se orgulhar muito dela porque ela é uma excepcional profissional e... É tão

louco isso... Que ela... Que a gente precisa descobrir em uma amiga uma irmã... Ela

não tem irmão, mas ela tem a mim, ela tem a Lili... E o meu filho é louco por ela, e

isso é a maior prova de que somos irmãs aqui... Te amo, Jana. E, agora, tenho o

orgulho de ser  do seu Estado, porque o Estado,  para produzir  uma mulher  como

você, e eu não ser desse mesmo Estado... Então tenho muito orgulho de você e acho

que Minas Gerais  é feliz  por  ter  você representando as mulheres daqui.  Te amo.

Ofereço esse título a você também.

Queria deixar um beijo  a Leo,  meu parceiro de “shows”; à turma da DM, meus

queridos amigos; ao Marcelo, obrigada, que é um fã incondicional, apaixonado; e a

vocês, que são meu tesouro e a minha vida. Agora, daqui para a frente, gente, eu vou

falar  que nem  “ocês”,  assim? Quando  alguém  perguntar  pra  mim:  “Ivete,  'ocê'  é

mineira?”, vou dizer: “Uai, claro que sô mineira, gente”. Amo vocês. Obrigada, viu?

Apresentação Musical

O locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  os  cantores  Rick  e  Ricardo,  que

apresentarão a música “Força da Paixão – Sensação”, de autoria de Josué da Silva;

logo  em  seguida,  Bella  Melo,  que,  acompanhada  do  violonista  Felipe  Faria,

apresentará  a  música  “Seio  de  Minas”,  de  Paula  Fernandes;  e,  fechando  as

apresentações, a Banda Bios – Bombeiro Instrumental Orquestra Show -, que sob a

coordenação do Ten. Buenos Aires, apresentará a música “Quando a Chuva Passar”,

de Ramon Cruz, com adaptação do Sgt. Santana.

O Sr. Ricardo - E aí, moçada, boa noite! Boa noite, Ivete. Para nós, é uma honra

estar  aqui.  Somos de Juiz de Fora e estamos em Belo Horizonte há quatro anos

fazendo um trabalho. Somos uma dupla sertaneja e vamos cantar uma música nossa

para você.

O Sr. Rick - A música chama-se “Sensação”. Todo mundo vai concordar que a Ivete

é a sensação do Brasil,  mas, agora,  que é cidadã de Minas Gerais,  também é a

sensação de Minas Gerais.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Rick - Você é a sensação do Brasil e de Minas Gerais. Obrigado ao nosso

parceiro, o Marcelo Generoso, que nos trouxe aqui.
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A Sra. Ivete Sangalo - Maravilha. (- Canta:) “Toda vez que a gente faz amor / A

chama da paixão vem queimar”

O Sr. Rick (cantando) - “É uma nova sensação / eu nem sinto os pés no chão /

parece que vou flutuar / exatamente em sua direção / vejo logo em seu olhar / um

desejo louco de amar”.

A Sra. Ivete Sangalo (cantando) - “Toda vez que a gente faz amor/ A chama da

paixão vem queimar”.

O Sr. Rick - Obrigado. Valeu, Ivete.

A Sra. Ivete Sangalo - Dez por cento vai ser meu nisso aí.

A Sra.  Bella  Melo  -  Boa  noite.  Muito  obrigada  pela  oportunidade.  É um  prazer

imensurável estar aqui. Além da nossa paixão pela música e do título de mineiras -

somos mineiras agora -, dividimos a mesma paixão por aquela ali. Ela é nossa. É

uma alegria tê-la aqui. Vamos cantar uma música em sua homenagem. Com certeza,

você sentirá o mesmo que nós quando ouvi-la: Paula Fernandes, “Seio de Minas”.

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Ivete Sangalo - Linda.

A Sra. Bella Melo - Muito obrigada. Você também.

A Sra. Ivete Sangalo - Obrigada a você. Ela é a pessoa. “Meu maior presente”?

Então, vou cantar daqui, porque não sei tocar essa, não. (- Canta.) Obrigada. É difícil

não, gente!

A Sgt. Alessandra Marcelino de Melo - Ivete.

A Sra. Ivete Sangalo - Oi, querida.

A  Sgt.  Alessandra  Marcelino  de  Melo  -  Somos  da  Banda  Bios  -  Bombeiro

Instrumental Orquestra Show -, do Corpo de Bombeiros.

A Sra. Ivete Sangalo - Legal. Hoje estive com o pessoal do Corpo de Bombeiros lá

no aeroporto.

A Sgt. Alessandra Marcelino de Melo - Que ótimo!

A Sra. Ivete Sangalo - Que ótimo? Adorei! “Que ótimo, por que você não foi lá na

nossa corporação? Que ótimo... paciência... Por que você não foi me ver na minha

corporação?”. Notícia sem o menor precedente, não é? Mas tudo bem.

A Sgt. Alessandra Marcelino de Melo - Gostaríamos de convidá-la a cantar conosco
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a música “Quando a Chuva Passar”, de Ramón Cruz, e adaptação do Sgt. Santana.

A Sra. Ivete Sangalo - Quando a chuva passar, consequentemente o fogo já estará

apagado, não é mesmo?

A Sgt. Alessandra Marcelino de Melo - Só que é o contrário, agora. Iremos incendiar

este Plenário.

A Sra. Ivete Sangalo - Boa, garota!

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Ivete Sangalo - Obrigada. O Dito mandou dizer que não ganhou título, mas

que ele também é mineiro. Ah, linda, só porque falei lá fora que gostei. Oh, mulher,

obrigada.  Olha,  eu  queria  dizer  aos  meninos  da  Mesa  que  meus  fãs  todos  se

arrumaram para esta cerimônia. Não sei o nome daquele galeguinho da televisão,

muito bonitinho, por sinal, com corpinho de italiano. Como você se chama? Renato. O

Renato falou: “Ivete, vocês saíram do protocolo”. Como foi que você me perguntou?

Você falou que eu estava informal, e me perguntou: “Você quebrou a formalidade?”.

Respondi: “A formalidade não está baseada no que vestimos ou no que falamos, mas

naquilo  que  passamos  emocionalmente”.  Hoje,  aqui,  vocês  deram  um  “show”  de

solenidade. O Presidente estava contundido, e até a bengala o homem largou. Ou

seja, a Ivete, além de mineira, cura!

Tem um baixinho ousado ali, qual é o nome dele? Um baixinho ousado que tirou

300 fotos, um pequeno. Alencarzinho. Alencarzinho, depois, vou lhe dar um cascudo.

Isso não vale nada!

Gente, sábado tem “show”. Pelo amor de Deus, não é, gente! Vejam o que ela está

me dando para dar autógrafo. A caneta falhou. Olhem, depois não vão fazer uma CPI.

Palavras do Governador do Estado

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  meu dileto amigo, que tão bem dirige os destinos do Parlamento mineiro;

Deputado Federal Domingos Sávio, que nos honra com sua presença, representando

a Câmara Federal; Deputado Bruno Siqueira, autor do requerimento que deu origem

a  esta  homenagem,  uma  jovem  liderança  que  desponta  no  Parlamento  mineiro;

Vereador  Léo Burguês,  Presidente  da Câmara Municipal  de Belo  Horizonte;  Ivete

Sangalo,  nossa homenageada de hoje,  cantora e compositora,  grande artista que



1215
____________________________________________________________________________

honra e dignifica o nosso país: não sei se você sabe, tão querida como admirada

Ivete  Maria  Dias  de  Sangalo,  que,  antes  mesmo de  nascer,  você  já  era  mineira

também, desde que tinha por destino o berço de seus queridos pais Alsus Almeida de

Sangalo e Maria Ivete Dias, na Bahia de Todos os Santos. Assim, este título que hoje

lhe é conferido,  o de Cidadã Honorária de Minas Gerais,  em reconhecimento aos

méritos de seu trabalho artístico e a seus valores humanos, que transcenderam as

divisas baianas para se tornarem brasileiros e universais, esse título, repito, lança,

além disso, raízes profundas na história de Minas Gerais. É que, estimada Ivete, o

nome de nosso Estado carrega as Minas da mineração, no berço de Mariana, que

estendeu sua irmandade a Ouro Preto, São João del-Rei e Tiradentes, por exemplo.

Mas essas Minas do ouro são também Gerais. Esses Gerais partiam das Minas, no

séc. XVII, para tomar o histórico e assim chamado Caminho da Bahia. Gerais que

eram geograficamente denominados campos gerais,  estendendo-se pelo Oeste da

Bahia e Goiás, chegando ao Piauí e Maranhão.

Antes de Mariana, fundada em julho de 1696, Minas Gerais teve seu berço original

em Matias  Cardoso,  a  primeira  freguesia  oficialmente  instalada em Minas Gerais,

antes de 1695, mas, então, ainda pertencente ao território da Bahia.

Por isso, existe em Minas Gerais, cara Ivete, o Movimento Catrumano, que encarna

o sentimento cívico do norte-mineiro, para que seja historicamente reconhecida essa

dualidade mineira - como dual é o casal de mãe e pai -, a das Minas e dos Gerais,

esses  últimos  chamados,  orgulhosamente,  de  "geraizeiros",  bandeirantes  e

protobaianos - cofundadores de Minas Gerais.

O querido e saudoso Darcy Ribeiro chegou até a propor, para unir esse casal num

nome comum, que nosso Estado passasse a se chamar País do Rio das Velhas,

porque por ele as águas correm de Sabará até o Atlântico. Veja, pois, estimada Ivete,

como  seu  talento  artístico  e  sua  extraordinária  simpatia  humana  estão  hoje

simbolizando,  no  diploma que  lhe  é  merecidamente  outorgado,  o  reencontro  das

Minas com os Gerais.

Sras. e Srs. Deputados, caros presentes, convidados, querida cidadã mineira Ivete

Sangalo, a irmandade Minas-Bahia tem na própria natureza o seu batismo maior, nas

águas nascentes do Rio São Francisco, no Parque Nacional da Serra da Canastra,
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aqui nas Minas e nos Gerais. Nascentes que, depois, incorporam os cursos do Rio

das Velhas, do Paraopeba e de tantas outras fontes generosas para se tornar o rio

mãe  da  Bahia,  aquele  mesmo que  banha  a  terra  natal  da  querida  Ivete,  lá  em

Juazeiro, na divisa de Petrolina com Pernambuco. Rio da Integração Nacional, que,

nascendo em Minas Gerais, vai entregar suas águas, entre Sergipe e Alagoas, ao

grande pai, o Oceano Atlântico.

A música popular brasileira, pela criação de suas compositoras e compositores – e

aqui tivemos algumas mostras -, pela voz de suas cantoras e cantores, é a grande

embaixadora da cultura e da imagem do Brasil mundo afora.

Sinto-me especialmente feliz,  como Governador em exercício de Minas Gerais e

como Vice-Governador do Estado, de participar deste momento solene, no qual  a

cidadania honorária mineira é outorgada a quem, como você, cara Ivete, faz da arte

popular uma exaltação da brasilidade. E agora, mineira que se torna, por herança

histórica e diploma legal, seu rosto, de singular e bela identidade humana, cara Ivete,

confunde-se com o rosto de todos os mineiros, numa mesma emoção, de nossas

meninas,  moças  e  mulheres,  dos  homens  também,  num  mesmo  sentimento  de

baiana mineiridade e de universal brasilidade. Porque mineiro, na verdade, não é isto

nem aquilo; não é assim nem assado; ou nem muito antes pelo contrário, como é

costume dizer: mineiro é só o sentimento de uma única irmandade, a que une toda a

humanidade. A mesma irmandade que canta o nosso Clube da Esquina, na criação

fraterna  de  Lô  Borges,  Márcio  Borges  e  Fernando  Brant,  pela  voz de  um  Flávio

Venturini, de um Milton Nascimento, de uma eterna Elis Regina e na voz de todos

nós: "Sou do ouro / Eu sou vocês / Sou do mundo / Sou Minas Gerais.

Não há nada mais belo no mundo que fazer da própria vida uma vida que vibra e

palpita em milhares e milhares de corações, como foi demonstrado aqui. Como vibra

e  palpita  dentro  de  você,  Ivete,  o  coração  humano  de  todos  nós,  de  todos  os

mineiros. A você dedico, como palavras finais, o verbo mineiro, sertanejo e universal

de João Guimarães Rosa: “A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa;

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. Essa coragem,

de energia e vida, que você tanto tem. Muito obrigado.

A Sra. Ivete Sangalo - Queria aproveitar rapidamente para agradecer-lhe demais o
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texto carinhosamente escrito. Levou um tempo, um pensamento, um momento dele

comigo, com a artista e a baiana que quer ser mineira. Agradeço-lhe demais e faço

das minhas palavras as palavras de todos os artistas baianos. Posso falar em nome

deles porque, nas nossas íntimas reuniões, Minas é assunto unânime, o amor que

todos os baianos têm, não apenas as pessoas que lá vivem, mas todos os artistas,

sem tirar  nem pôr.  Minas Gerais  é,  definitivamente,  unanimidade para  todos  nós.

Estou aqui simbolizando todos esses artistas. Tive a sorte de chegar aqui, de fazer a

frente disso.  Um deles  me perguntou:  “Ivete,  por  que você vai  receber  o título?”.

Porque como quietinha, não é, meu irmão? Não tenho culpa de comer quietinha, não

é verdade? Estou comendo quietinha como os mineiros.

O locutor  -  Gostaríamos de informar  a todo o público presente,  bem como aos

telespectadores da TV Assembleia que esta reunião será reprisada na íntegra no dia

29 de outubro, às 14h30min, pela TV Assembleia.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho,  Governador  do  Estado  em  exercício,  querido

amigo; Exmo. Sr. Deputado Federal Domingos Sávio, representando a Câmara dos

Deputados; Exmo. Sr.  Vereador Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Bruno Siqueira, brilhante liderança jovem, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem; Sra. Ivete Sangalo, senhora

cantora  e  compositora;  senhoras  e  senhores;  jovens;  queridos  Deputados  e

Deputadas. Que bela plateia.

Perdoem-me, mas vou quebrar um pouco o protocolo. Mineiro, Ivete, é apaixonado

pela Bahia, alucinado, enlouquecido pela Bahia, pela sua história, pela sua riqueza,

pela  participação efetiva na vida  de  cada brasileiro,  pelas  suas praias,  pelo povo

generoso e amigo.

A Sra. Ivete Sangalo - Acho que existe uma sintonia.

O Sr. Presidente - Uma sintonia, uma sinergia, uma interação extraordinária entre

Minas  e  Bahia,  entre  os  mineiros  e  os  baianos.  Digo  a  você,  conforme  passou

anteriormente no telão: é um caso de amor. Aliás, era um caso de amor, já não é mais

caso de amor. E vou lhe fazer uma confidência. Espero que ninguém ouça, muito

menos a minha esposa.
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A Sra. Ivete Sangalo - Agora eu sou a primeira-dama.

O Sr. Presidente - Agora é um caso de amor eterno pela presença marcante da

Ivete Sangalo. Seja bem-vinda a Minas. Aliás, é sua terra.

A Sra. Ivete Sangalo - Muitas vezes andei por Minas Gerais de ônibus viajando com

a banda e, entre uma cidade e outra, vimos muita coisa linda, comemos muito bem,

trocamos uma prosa que é uma beleza. Nessas viagens pensava muito na minha vida

e na minha carreira. Sentada na poltrona do ônibus, curtindo aquelas paisagens, o

nascer do sol de Minas Gerais, que parece que é diferente dos outros lugares, eu

vinha ouvindo música e pensando sobre muitos passos importantes que dei na minha

vida. É bom falar para vocês saberem um pouquinho disso.

O  Sr.  Presidente  -  Você  é  superdiferente.  Aliás,  é  uma  mulher  iluminada.  O

Governador Alberto Pinto Coelho, que tem edificado uma história política tão bonita e

merecedora do nosso aplauso e reconhecimento, sabe da riqueza que é o exercício

da vida pública. A vida pública tem uma função muito nobre. Falo com o coração e

com sinceridade: ela tem a valiosa função de melhorar a vida das pessoas. Estou

nesta  Casa há 16  anos  e  agora,  com a  confiança dos  meus  queridos  amigos  e

colegas, exerço a Presidência deste Parlamento, o que esse homem público fez de

forma  histórica,  memorável  e  singular.  Realizou  um  trabalho  a  que  eu,  com

simplicidade, mas com muita força e dinamismo, procuro dar sequência, logicamente

que longe da sua altivez e do seu brilhantismo.

Mas a vida pública é algo mágico e envolvente porque nos dá oportunidade de

conhecer pessoas, de conviver, de nos identificarmos com suas agruras, com seus

sonhos, com seus ideais, de nos aproximarmos das pessoas, de sermos contagiados,

da mesma forma como você, contagiada pela alegria, pelo sorriso, pelo abraço e por

aquela vontade de construir uma vida melhor. Acho que o Parlamento de Minas tem

feito isso de forma transparente, clara, honesta. Tem procurado melhorar a vida e a

história  dos mineiros e das mineiras e,  sobretudo,  dos mais carentes e dos mais

necessitados.  O  nosso  Governador  hoje  está  dando  essa  contribuição  ao  nosso

Estado  e  ao  nosso  país,  nessa  missão  ainda  mais  honrosa,  sempre  e

permanentemente um exemplo para todos nós.

Mas digo aos senhores, às senhoras e a todos que aqui se encontram, aos nossos
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queridos pares que hoje é um momento realmente especial. O coração de todos os

mineiros pulsa com mais força e mais intensidade. Se nós temos essa bela missão de

melhorar a vida das pessoas no exercício sério da vida pública, você, um dos grandes

ícones artísticos do nosso país, tem também, por obra divina, essa tarefa de melhorar

a vida das pessoas. E você concede a todo o mundo. É só olhar para cada jovem,

para cada ser humano, para cada cidadão que aqui se encontra, e observar o sorriso,

a alegria, a gratificante satisfação pela vida.

A Sra. Ivete Sangalo - Graças a Deus.

O Sr. Presidente - É por isso, não somente por tantas missões listadas aqui pelo

Deputado Bruno Siqueira, no meio artístico, mas também por essa sua forma mágica

de  envolver  as  pessoas.  Ali,  na  sala  da  Presidência,  ao  lado  de  tantos  outros

Deputados e tantas outras pessoas, tivemos oportunidade, de forma breve e rápida,

mas muito próxima, de testemunhar: muito mais do que esse talento artístico, você

nos apresentou um talento cristão imensurável.  Você é alegre, acolhedora, amiga,

amiga das crianças, abraça a todos e leva a todo o mundo essa alegria de viver.

A Sra.  Ivete  Sangalo  -  Mas  venho  aprendendo,  sabia?  A cada  dia  que  passa,

aprendo mais. É tanto amor e tanto carinho que dá até vergonha de não retribuir.

Tenho  que  retribuir,  na  medida  do  possível.  É  muito  respeito  o  que  as  pessoas

sentem por mim, é muito carinho. Como você falou, não se pode transformar a vida

das pessoas sem dar  um exemplo.  Fazendo isso,  as  pessoas entendem. Tudo é

muito valioso na nossa vida, mas nada é mais valioso que as relações humanas. São

elas que constroem o ser humano, o indivíduo. Não existe um indivíduo só que seja

feliz.  Pode estar só, rico,  vivendo em cima de verdadeiras fortunas, mas, em seu

íntimo, precisa de alguém para trocar uma ideia, dar um abraço, fazer um carinho. Há

aqueles que acham que sozinhos viverão sobre sua fortuna, mas não, vamos dividir o

carinho, a sorte e as oportunidades.

O Sr.  Presidente -  Minhas palavras certamente serão pequenas e singelas para

exalar  essa  dimensão  a  pessoa  que  você  é,  mas,  com  orgulho,  os  mineiros  lhe

concedem esse título de mineiridade, de mineira, por tudo que você foi, é e será para

Minas, para o nosso Brasil, para o nosso povo, para a nossa gente, para as próximas

gerações.  Como  falei,  isso  é  uma  dádiva,  e  você  tem  essa  oportunidade,  essa
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condição  de  semear  alegria.  E  quem  semeia  alegria  sempre  haverá  de  ser

homenageado, não somente por Minas e pelos mineiros, mas também por todos os

brasileiros.  Você  transporta,  de  forma  incansável,  a  alegria,  a  satisfação,  o

contentamento. Certamente, seu espírito alegre haverá de contagiar todos nós e nos

revigorar ainda mais para que nós e nosso querido líder maior, o Governador Alberto

Pinto Coelho, possamos cumprir nossa missão com galhardia ainda maior, atendendo

cada vez mais  as  aspirações,  demandas  e  inquietações da nossa querida  Minas

Gerais.

Desejo  a  você,  Ivete,  glórias  ainda  maiores  e  que  possa  sempre  estar  nos

contagiando  com  esse  espírito  terno,  essa  alegria,  esse  sorriso  e  essa  beleza

espiritual.  Dessa forma,  construiremos um Estado  melhor,  uma Bahia  melhor,  um

Brasil  menos  desigual,  mais  igual,  onde  todos  possam  de  fato  partilhar  desse

momento de progresso, de desenvolvimento que já provocou a mobilidade social de

aproximadamente  30  milhões  de  brasileiros.  Ainda  temos  tantas  outras  etapas  e

desafios  pela frente.  Ainda no Brasil  são  16  milhões de brasileiros em estado de

miséria e, para eles, temos de levar sorriso, esperança, políticas públicas importantes

para transformar, de fato, de verdade, com valentia, a vida das pessoas e para todas

terem a mesma sorte, a mesma oportunidade e uma vida melhor, mais solidária, mais

humana, mais cristã.

A Sra. Ivete Sangalo - Temos que levar, pois os olhos de Deus ninguém tapa.

O  Sr.  Presidente  -  Isso  é  o  que  procuramos  fazer  nesse  solo  sagrado  do

Parlamento de Minas, é o que procuramos fazer por nossa querida Minas Gerais, ao

lado  do  Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  do  Anastasia  e  de  tantas  lideranças

marcantes  do  Estado.  Portanto,  Ivete,  continue  assim,  com  esse  talento  artístico

admirável.  Continue  esbanjando  alegria,  felicidade e  contentamento.  Um beijo  no

coração. Você, realmente, fez um bem maravilhoso a todos nós e a mim, de forma

especial, pois foi um medicamento maravilhoso, já que há seis semanas estou com

uma muleta,  por  obra do futebol.  Realmente,  pelo visto,  estou plena e totalmente

curado.

A Sra. Ivete Sangalo - Acho que é até uma coisa espiritual.

O Sr. Presidente - A alegria é muito grande.
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A Sra. Ivete Sangalo - Não passei nenhum bálsamo.

O  Sr.  Presidente  -  Minas  Gerais,  vocês  merecem  tudo  isso  de  bom.  Queridos

visitantes, um beijo no coração. Ivete, seja feliz. Paz, saúde e alegria. Que Deus a

continue  iluminando.  Gostaria  que  você  não  parasse  de  fazer  alegria.  Por  favor,

Deputado Bosco, chame aquela mocinha.

A Sra. Ivete Sangalo - Queria agradecer muito a vocês todos pelo carinho.

O Sr. Presidente - Valeu. Um beijo para todos vocês. Saúde e alegria.

A Sra. Ivete Sangalo - Muito obrigada também.

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 especiais de segunda-feira, dia 24, às 9, às 14 e

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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. Ivan Alves Soares para o Cargo de Diretor-Geral do Instituto

de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG -; votação secreta;

aprovação -  2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado André Quintão;  aprovação -  Votação,  em 1º turno,  da

Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011; votação nominal da proposta, salvo

emendas; inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda à

Constituição; anulação da votação; questão de ordem; existência de quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição; renovação da votação nominal

da proposta, salvo emendas; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2;

aprovação - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011;

aprovação - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011;

aprovação - Registro de presença - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 21/2011; discursos dos Deputados João Leite, Luiz Henrique, Carlin

Moura e André Quintão - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h12min,  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 Fabiano Tolentino, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O 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,  de

requerimentos e de indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

Ivan  Alves  Soares  para  o  Cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Metrologia  e

Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG. A Comissão Especial opina pela

aprovação do nome. 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; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Hélio Gomes - Inácio Franco -

João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, quero manifestar meu voto "sim", que

não foi registrado.

O Sr.  Presidente - Está computado. Votaram “sim” 39 Deputados. Votou "não" 1

Deputado. Está, portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome  do  Sr.  Ivan  Alves  Soares  para  o  Cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  de

Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipem-MG.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

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.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, há, na pauta, duas propostas de

emenda  à  Constituição,  que  requerem  quórum  qualificado.  Gostaria  que  V.  Exa.

solicitasse a recomposição de quórum para que as votemos.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, entendo a preocupação do Deputado

Sargento  Rodrigues,  mas,  como  a  votação  será  feita  pelo  painel,  penso  que

poderíamos fazer a votação, pois acredito estarem presentes 49 Deputados. Se não

houver quórum, já faço a solicitação para a recomposição. Sugiro que seja feita a

votação e, se necessário, a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente -  A Presidência verifica, de plano, que, com a entrada de outros

Deputados no Plenário, já se configurou o quórum para votação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição  nº  25/2011  seja  apreciada  em  segundo  lugar.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  16/2011,  do

Deputado Romeu Queiroz e outros, que dá nova redação ao inciso VII do art. 2º e

acrescenta  parágrafo ao  art.  227  da  Constituição do  Estado  para  dispor  sobre  o

acesso à informação e  à internet.  A Comissão Especial  opina  pela  aprovação da

proposta com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 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.  A Presidência vai

dar início ao processo de votação; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem os seus lugares. Em votação, a proposta, salvo emendas.
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- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente – Votaram 47 Deputados. Portanto, não há quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição. A Presidência torna sem efeito  a

votação da proposta, salvo emendas.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Pediria a V. Exa. para renovar a votação, pois há

ainda Deputados na Comissão de Direitos Humanos e há a necessidade de aguardá-

los.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

especial  para  votação  de  proposta  de  emenda  à  Constituição.  A Presidência  vai

renovar a votação. Em votação, a proposta, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a proposta, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1

e 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -
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Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta

de  Emenda  à  Constituição nº  16/2011 com as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão

Especial.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  25/2011,  do

Deputado  André  Quintão  e  outros,  que  acrescenta  o  inciso  XII  ao  art.  2º  da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. 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.  A Presidência vai dar início ao processo de votação; para

tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares.  Em

votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
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Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011. À

Comissão Especial.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  18/2011,  do

Deputado  Duarte  Bechir  e  outros,  que  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de

constitucionalidade  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  Especial  opina  pela

aprovação  da  proposta.  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.  A Presidência vai  dar  início ao

processo de votação; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

os seus lugares. Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, não consegui votar. 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 18/2011. À Comissão Especial.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 6º

ano do Colégio Arnaldo, unidades dos Bairros Anchieta e Funcionários, e agradece-

lhes a presença.  Sentimo-nos  muito honrados com a presença das crianças,  dos

jovens e dos professores nesta Casa.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21/2011,  do

Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação ao art. 256 da Constituição

do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda nº

1,  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.  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.  A Presidência vai  dar  início ao

processo  de  votação  e,  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que

ocupem os seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

João Leite.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

estudantes  que  acompanham  esta  reunião,  esta  é  uma  matéria  que  retorna  à

Assembleia Legislativa.  Já tivemos a oportunidade de discuti-la  muitas vezes,  nas

comissões, no Plenário e fora, também. De alguma forma, essa proposta traz certa

confusão para a História do Brasil. Nos livros de História, nos quais estudam esses

alunos, está consagrado que a primeira cidade mineira é Mariana. Todos os anos, o

governo de Minas se desloca para aquela cidade, reconhecida internacionalmente e

em  nossos  livros.  Já  houve  várias  mudanças  nessa  proposta  de  emenda  à

Constituição. Isso por causa da história, da vinda dos bandeirantes e dos que, pela

primeira  vez,  estiveram  aqui,  a  partir  da  ocupação  do  Brasil  pelos  europeus  -

sabemos  que  muitos  se  instalaram  no  Norte  de  Minas.  A região  de  Mariana  é

consagrada pela História, pelos livros de História, que a reconhecem como sendo o

primeiro lugar em que houve efetivamente uma cidade em nosso Estado.

Portanto, a Assembleia trata, neste momento, de questão que deve ser discutida

com seriedade, para não haver grande confusão na história de Minas Gerais e do
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Brasil.  Não  vejo  possibilidade  de,  por  meio  de  uma  emenda  à  Constituição,

mudarmos a nossa história.  Teríamos de ter  um entendimento mais amplo,  quem

sabe,  Deputado  Carlin  Moura,  realizar  seminários  e  fóruns,  para  ouvirmos

autoridades a esse respeito.

No último ano,  tive  a  oportunidade de ir  a  um grande encontro  que discutiu  a

história de Minas Gerais, em Castelo de Vide, um dos dois lugares de Portugal onde,

na Inquisição, os judeus se instalaram, fugindo da Inquisição da Espanha. De Castelo

de Vide, muitos deles, por causa da perseguição também em Portugal, vieram para o

Brasil, notadamente para Minas Gerais. Tive a oportunidade de compartilhar um livro

com o Deputado José Henrique.  Alguns ocuparam as terras que ele conhece tão

bem, em Barra do Cuieté, muito perto da nossa Governador Valadares, Deputado

Bonifácio Mourão. Aqueles judeus,  chamados cristãos novos, guardam muitos dos

nossos  nomes,  como  Mourão,  Viegas,  Oliveira.  Como  muitos  deles  viveram  em

Minas, temos grande tradição judaica em nosso Estado.

Sr. Presidente, a Assembleia tem de ter cuidado ao discutir essa matéria. Não é

possível mudarmos a história do Brasil e de Minas Gerais por meio de decreto ou de

emenda à Constituição. Nesta Casa, há representantes do Norte de Minas, como o

nosso  querido  companheiro  Deputado  Luiz  Henrique,  que,  imagino,  depois  deste

encaminhamento,  também encaminhará. O Deputado Bonifácio Mourão,  relator  da

nossa Constituição, não se manifestou, mas creio que teve o cuidado de não entrar

nessa  parte,  pois  ela  depende  de  grande  discussão.  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, não é possível alterar a nossa Constituição de modo a impactar a nossa

História. Foi muito sábio o legislador, foi muito sábio o Deputado Bonifácio Mourão,

não abordando essa questão na Constituição do Estado, qual seja a das ocupações

do Norte e de outras regiões de Minas, que sabemos terem existido. Ele abordou a

questão  consagrada  pela  História  do  Brasil  no  que  diz  respeito  a  Mariana.  Mas,

efetivamente,  o  que  temos  hoje  consagrado  é  Mariana  e  a  região  de  Mariana.

Portanto, é uma preocupação fazermos qualquer mudança na nossa Constituição e

trazermos certa dificuldade para a interpretação da nossa própria história. Não me

parece que estaríamos fazendo ou trazendo uma contribuição para a nossa História,

que, sabemos, está em construção. Hoje estamos recuperando dados importantes da
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nossa história e da história de Minas Gerais. Alguns anos atrás, costumávamos dizer

que os portugueses e europeus descobriram o Brasil. Hoje isso é um acinte contra os

povos que já ocupavam o Brasil há tanto tempo. Eu mesmo sempre tive oportunidade

de discutir  essas questões com meus filhos. E também é com muito cuidado que

devemos tratar  toda a matéria  da História  do Brasil.  Eu vejo que não é  possível

fazermos isso  por  decreto,  mexendo na Constituição do Estado de Minas Gerais.

Essa é uma matéria que precisa ser discutida com especialistas. Se vamos fazer uma

mudança na História de Minas Gerais, se vamos fazer uma mudança na História do

Brasil, isso não deve ser feito neste Plenário. Pode ser que, num segundo momento,

o Plenário se manifeste em relação a essa questão. Mas, neste momento, mudarmos

a nossa História a partir de certos entendimentos de ocupações humanas em regiões

de Minas Gerais ou mesmo do Brasil é uma temeridade, e não devemos agir assim.

Sigamos  o  sinal  deixado pelo  relator  da  Constituição do  Estado,  que não entrou

nessa seara. Ele deixou o que já estava pesquisado, o que já estava consagrado nos

livros  de  História.  Já  havia  um  entendimento  das  nossas  escolas  em  relação  à

matéria.

Portanto, defendo o voto contrário a essa emenda à Constituição. Se esse for o

interesse dos Deputados autores da emenda, devemos convocar seminários, fóruns,

trazer especialistas para discutir a matéria. A partir  daí, então, vamos decidir se a

melhor maneira é mexer na nossa Constituição e como inserir  essa discussão na

História de Minas Gerais e do Brasil. Portanto, o meu encaminhamento é contrário,

sem perdermos a proposta dos autores.  Interessa-nos muito a  ocupação feita  no

Norte de Minas, que também é histórica no território de Minas e no território brasileiro.

Mas essa discussão precisa ser ampliada e feita com pessoas especializadas nessa

matéria. Além disso, podemos inserir na discussão da Assembleia Legislativa vários

outros temas de ocupação no Estado de Minas Gerais, em tempos anteriores, de

outros povos. Como tratar a questão dos povos e das nações indígenas de Minas

Gerais? Hoje, oito são reconhecidas, mas podemos ter mais. E os quilombolas? Há

várias  matérias  em  construção,  mas  não  devemos  determinar,  por  meio  da

Constituição, quem é quem.

Fez muito bem o Deputado Bonifácio Mourão, a quem rendo minhas homenagens.
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Esse é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Luiz

Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa que nos

assiste, meu caro amigo Deputado João Leite, professor de História, aliás, doutor em

história; Deputado Bonifácio Mourão, como dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas.

Fui relator e signatário da PEC nº 21. O que é essa PEC nº 21? O que significa o dia

8 de dezembro, que estamos colocando para a apreciação dos nobres pares como

data  magna  do  Estado  de  Minas  Gerais?  Na  realidade,  a  História  muda  e  está

mudando  a  cada  dia.  Há  um  autor  que  diz  que  a  história  pode  começar  hoje  e

continuar  amanhã.  E  o  que  defendemos  hoje,  Luizinho,  é  a  justiça  ao  chamado

Movimento  Catrumano.  Por  uma  razão:  Matias  Cardoso,  um  bandeirante  que

descobriu e fundou a cidade de Morrinhos, hoje, Matias Cardoso, em 1695, criou a

primeira igreja de Minas Gerais, que está lá, naquele Município, Deputado João Leite.

Essa igreja foi inaugurada no dia 8/12/1695. Foi a primeira igreja de Minas Gerais. A

primeira luta pela liberdade de Minas e do Brasil que ocorreu no Estado chama-se

Inconfidência Brejina e foi liderada por Maria da Cruz, casada com o filho de Matias

Cardoso, Januário Cardoso. Hoje, essa Minas, que tem a tradição das Minas e dos

Gerais, já possui duas datas magnas: 21 de abril, Dia de Tiradentes, e 16 de julho.

Agora, defendemos a data de 8 de dezembro, Deputado Carlin Moura, para fazer

justiça à verdadeira história de Minas Gerais.

Concordo com o Deputado João Leite que essa discussão tem de ser ampliada,

mas,  durante  a  minha relatoria,  trouxemos  a  esta  Casa  o  Presidente  do  Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais para participar dessa discussão e inúmeros

historiadores, que defenderam essa ideia de se fazer justiça a nossa Minas, que é

muito grande, que é abissal. Só existiram as minas da mata atlântica por causa do

cerrado e dos currais do Rio São Francisco. Hoje coloco-me como defensor da PEC

nº 21. Se não pudermos votá-la em breve, faremos uma discussão maior, Deputado

João Leite. Tenho certeza de que você mudará de opinião, porque é um estudioso da

história. Precisamos fazer valer a verdadeira história de Minas Gerais e reconhecer

que Minas, de fato, são muitas e merece o nosso reconhecimento. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Presidente, Deputado José Henrique; Deputado

Luiz Henrique, que me antecedeu; Deputado João Leite; demais Deputados; o nosso

encaminhamento é pela aprovação da PEC nº 21, que propõe, como muito bem disse

o Deputado Luiz Henrique, que o dia 8 de dezembro seja uma data magna com a

transferência simbólica da Capital de Minas Gerais para a cidade de Matias Cardoso.

Então, passaríamos a ter três datas magnas fundamentais no Estado: o dia 21 de

abril,  em que a Capital é simbolicamente transferida para Ouro Preto; o dia 16 de

julho, Dia do Estado de Minas Gerais, em que a Capital é simbolicamente transferida

para  a  cidade  de  Mariana;  e,  uma  vez  aprovada  a  PEC  nº  21,  o  do  dia  8  de

dezembro,  com  a  transferência  simbólica  da  Capital  para  a  cidade  de  Matias

Cardoso.  Sr.  Presidente,  nossa compreensão é  que essa proposta  de  emenda à

Constituição,  ao  contrário  do  entendimento  do  ilustre  Deputado  João  Leite,  vem

coroar  a  história  de  Minas  Gerais,  vem  referendar  a  história  da  fundação  deste

grande  Estado,  as  origens deste grande Estado,  a  Capitania  de  Minas  Gerais  e,

posteriormente,  o  Estado  de  Minas  Gerais.  A  Capitania  de  Minas  Gerais  foi

reconhecida formalmente em 1720.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  é  muito  interessante  que  a  formação  e  o

reconhecimento do Estado de Minas Gerais decorreram do processo de colonização

e  ocupação  de  nossas  terras.  A grande  questão  é  que  houve  dois  movimentos

distintos  de  ocupação  das  terras  dos  Gerais,  das  Minas  do  ouro.  Houve  um

movimento  que  partiu  do  Sul,  especialmente  da  Capitania  de  São  Paulo.  Esse

movimento  foi  coordenado  e  liberado  pelos  vicentinos  paulistas,  que  foram  os

primeiros  a  chegar  às  minas  de  Cataguases  e,  posteriormente,  até  a  parte  mais

próxima de Mariana, Ouro Preto e Congonhas do Campo. O outro movimento foi de

cunho agropastoril, o chamado Currais da Bahia, aquela colonização que começou na

margem esquerda do Rio São Francisco, onde hoje está a cidade de Matias Cardoso.

Essa margem esquerda do Rio São Francisco foi bem lembrada por aquele que mais

consegue  simbolizar  a  mineiridade,  o  grande  escritor  Guimarães  Rosa.  No  livro

“Grande  Sertão:  Veredas”,  a  margem  esquerda  do  São  Francisco  é  sempre
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mencionada. Nesse livro, a batalha final de Riobaldo se dá em uma área imaginária

chamada Liso do Sussuarão, região que começa à margem esquerda do Rio São

Francisco,  em  Matias  Cardoso,  indo até o  sertão  da  Bahia,  mostrando a  riqueza

daquela região. O Liso do Sussuarão, na prática, não existe, mas é uma simbologia

forte do que é aquela região.

A colonização que partiu  dali,  com grande presença de baianos,  teve,  além da

figura do bandeirante Matias Cardoso, que passou a ser o nome do Município, que

antigamente era conhecido como comunidade de Morrinhos, também abrigava outro

grande homem, sertanista, chamado Manuel Nunes Viana. Justamente esse homem

do sertão, dos Gerais, também veio para as minas de ouro de Congonhas do Campo,

de Caeté. Veio para cá esse trabalhador do norte, agropastoril, esse sertanejo, esse

homem do campo, para explorar as minas de ouro e construir a riqueza de Minas

Gerais.  Isso  gerou o  maior  conflito  armado  da história  deste  Estado,  a  chamada

Guerra dos Emboabas. Foi um conflito de colonização entre os homens do sertão, do

Norte, e os homens do Sul.

A Guerra dos Emboabas teve seu início em 1701 e acabou em 1709. Sua vitória é

que oficializou a criação da Capitania de Minas Gerais em 1720. A colonização de

Minas  Gerais  é  uma  junção  harmônica  e,  às  vezes,  conflituosa  desses  dois

povoamentos:  dos homens,  dos  trabalhadores e das trabalhadoras  do sertão  dos

Gerais,  de  natureza  mais  agropastoril,  e  dos  homens  do  Sul,  especialmente  os

paulistas. Referendar o dia 8 de dezembro é coroar a história. A tramitação dessa

PEC não é novidade nesta Casa, Deputado Luiz Henrique, vem desde a legislatura

passada. Vários debates já foram feitos. A própria Assembleia Legislativa de Minas

Gerais se encarregou de fazer publicações. A revista de estudos científicos e políticos

da Casa dedicou uma edição inteira à história de Minas Gerais. A TV Assembleia, por

intermédio do canal educativo, tem dedicado grande parte da sua programação para

resgatar a história de Minas Gerais, que passa pela história dos Gerais e do sertão.

Isso é reconhecido.

A fundamentação  do  texto  mostra  grandes  historiadores  que  referendam  esse

movimento. Por exemplo, o Frei Vicente, de Salvador, em sua obra “História do Brasil

1500-1627”, disponível na internet, no sítio da Biblioteca Nacional, noticia as entradas
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que se fizeram a partir das margens do Rio São Francisco, demonstrando o paulatino

desbravamento dos sertões pela extensão das capitanias envolvidas, da criação de

currais de gado e da formação de extensas áreas de plantio.  Também a obra de

Simeão Ribeiro Pires, “Raízes de Minas Gerais”, confirma a constituição de imensas

áreas agricultáveis na segunda metade do século XVI,  no ano de 1500 a 1600, e

disserta que inegavelmente a primeira região mineira a ser povoada foi justamente o

Norte de Minas Gerais,  com os currais de gado dos Rios São Francisco e Verde.

Posteriormente, na fundamentação, fica claro que, segundo levantamentos históricos,

o  bandeirante  paulista  Matias  Cardoso de Almeida fundou,  entre 1663 e  1666,  a

primeira povoação de Minas Gerais, o Arraial de Morrinhos, atual Município de Matias

Cardoso. Salomão de Vasconcellos, em sua obra sobre o bandeirismo, calcula o ano

da fundação de Morrinhos a partir de uma telha encontrada na igreja matriz, datada

de 1703.

Portanto, essa PEC nº 21 está coroada pela história de Minas Gerais. É com muita

convicção que sou favorável  à aprovação da PEC, especialmente,  Sr.  Presidente,

após  a  visita  que  fizemos,  na  segunda-feira,  à  cidade  de  Manga,  junto  com  o

Deputado  Paulo  Guedes.  Manga  fica  ao  lado  de  Matias  Cardoso.  Aliás,  eu  já

conhecia aquela região pela história e pela literatura de Guimarães Rosa. Cada dia

mais ficamos convencidos de que é muito importante a aprovação da PEC nº 21 para

o  homem  do  sertão,  o  sertanejo  trabalhador,  de  coragem  e  de  raça.  Estamos

encaminhando favoravelmente à criação do Dia dos Gerais, a ser comemorado no dia

8 de dezembro, com a transferência simbólica da Capital para a nossa querida Matias

Cardoso, ao lado do Rio São Francisco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores que,

na manhã de hoje, estão tendo uma verdadeira aula de história mineira a distância,

em primeiro  lugar,  havia  solicitado declaração de voto  para  a PEC anterior,  mas,

como havia intenção de votar a PEC nº 21/2011, abri mão da declaração de voto para

não prejudicar aqueles que, como eu, querem aprovar a PEC nº 21.

Antes de entrar na discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, quero
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agradecer aos Deputados e Deputadas a aprovação, por unanimidade, da Proposta

de Emenda à Constituição nº 25, que teve parecer favorável já na Comissão Especial.

Quero agradecer ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao Deputado Adelmo Carneiro

Leão  e  à  Deputada  Rosângela  Reis,  que  foi  relatora.  A proposta  de  emenda  à

Constituição inclui o inciso XII no art. 2º, nos objetivos principais do Estado, que se

refere à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais e regionais.

Tivemos, na Constituição de 1988, a inclusão desse inciso já na sua promulgação. A

Constituição de 1988 coloca, como objetivo fundamental da República, a erradicação

da  pobreza  e  a  redução  das  desigualdades  sócias  e  regionais.  A  Constituição

Estadual também recebe os nossos elogios, pois teve vários avanços. Na época, o

relator  foi  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  sendo  um  dos  assessores  o  atual

Governador  Anastasia.  Contudo,  sabemos  que  há  uma  dinâmica  nas  políticas

públicas e nos movimentos da sociedade, e, hoje, a Assembleia Legislativa atualiza a

nossa Constituição Estadual em um dos aspectos que considero mais fundamental,

principalmente para um Estado como Minas Gerais.

Participamos das 12 etapas regionais  do  seminário “Pobreza e desigualdade”  e

queremos abrir um parêntese para agradecer ao Presidente Deputado Dinis Pinheiro

e aos servidores da Assembleia Legislativa. Ontem, aliás, faria esse agradecimento

da tribuna, pois estava inscrito para isso. Agradeço o empenho dos servidores em

todos  esses  eventos  institucionais,  manifestando  a  nossa  posição  favorável  ao

reajuste, ao projeto que, com certeza, em breve será votado na Casa. Contudo, como

na  ordem  das  inscrições  não  fui  contemplado,  quero  aqui  reafirmar  esse

compromisso,  até  porque  considero  um  equívoco  de  segmentos  da  sociedade

desvalorizarem o papel do Legislativo, não só dos Deputados, mas também dos seus

servidores,  como  se  eles  fossem  privilegiados  e  marajás.  Acho  que  isso  é  uma

incorreção que se soma também a essa pouca credibilidade do Poder Legislativo, em

geral.

Assim, agradecendo aos servidores, quero dizer que, nesses eventos institucionais,

percebemos essa diversidade e essa desigualdade. Há Municípios em Minas Gerais

e regiões com PIB “per capita” de R$21.000,00 e outros Municípios e regiões com

PIB “per capita” de R$5.000,00 e R$4.000,00; Municípios com cobertura de água e
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esgoto de 90% e 80% e Municípios com 65% e 69%; algumas regiões com cobertura

de recolhimento de resíduos sólidos de 70% e outras com cobertura de 15%, 20% e

25%; regiões com empregos de qualidade e outras onde 30 ou 40 mil pessoas saem,

todos os anos, das cidades para o corte de cana e a colheita de café, em outros

Estados. Então, é muito importante que o Estado - e, quando falamos Estado, não é o

governo  do  Estado,  mas  o  Estado  de  Minas  Gerais,  com  suas  forças  vivas,  a

Assembleia  Legislativa,  o  Poder  Judiciário,  o  Poder  Executivo,  os  Municípios  e  a

sociedade  -  coloque  como  pano  de  fundo,  como  objetivo  fundamental  da  sua

existência a erradicação da pobreza. Hoje a proposta é que a Assembleia Legislativa

discuta os temas sintonizada com os objetivos nacionais da Presidente Dilma - e há o

aval  do  Governador  Anastasia  -,  para  que,  até  2014,  seja  superada  a  pobreza

extrema  em  Minas  Gerais,  onde  quase  1  milhão  de  pessoas  não  recebem  até

R$70,00  por  mês.  Assim,  a  Assembleia  Legislativa  está  de  parabéns,  pois

mobilizamos mais de 4 mil pessoas e 350 Municípios. Já recolhemos 617 propostas

nas reuniões e consultas públicas. Hoje se encerram as inscrições para o seminário

legislativo, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Já totalizamos quase 700

inscrições,  chegamos praticamente  ao  limite  máximo de participações,  mas ainda

restam algumas vagas. Com certeza extrairemos desse seminário um conjunto de

propostas a serem incorporadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental, à Lei

Orçamentária  Anual,  ao  Plano Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e

também aos projetos em tramitação. Estamos acompanhando a discussão do projeto

Bolsa  Reciclagem,  do  Presidente  da  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  é

fundamental para os catadores de materiais recicláveis. Há a proposta de emenda à

Constituição  que  coloca  como  princípio  jurídico  maior  do  Estado  esse  objetivo

estratégico  de  erradicação  da  pobreza  e  redução  das  desigualdades  sociais  e

regionais. Além desses, o Governador encaminhou a esta Casa o projeto relativo ao

Fundo de Erradicação da Miséria – FEM –, que está na Comissão de Constituição e

Justiça. Sou relator da matéria, é um projeto importante. Teremos de enfrentar aqui a

discussão sobre a origem dos recursos para combater a pobreza. Quero fazer esse

debate no Plenário, no momento adequado, porque não adianta criar o fundo se não

houver recurso. Para haver política pública social, há que se ter a fonte da receita,



1237
____________________________________________________________________________

que não aparece de modo mágico; ela vem de algum lugar, de algum segmento da

sociedade.

É muito importante que a Assembleia dê esse passo, como fez hoje, colocando na

nossa Carta Maior -  ainda vamos votar em 2º turno - esse princípio civilizatório e

humanitário  de  erradicação  da  pobreza  e  redução  das  desigualdades  sociais  e

regionais.  Há  um  aspecto  importante:  na  análise  dos  projetos,  sobretudo  na

Comissão de Constituição e Justiça, quando existe um princípio maior e geral como

esse, abrem-se possibilidades para muitos projetos e iniciativas terem essa chamada

guarida constitucional.

Mais uma vez, agradeço aos Deputados e Deputadas, fazendo um convite a todos

e  a  todas.  Na  próxima  segunda-feira  iniciaremos  o  seminário  legislativo  para  a

superação da pobreza e da desigualdade em Minas Gerais.  Agradeço a todos os

milhares  de  mineiros  e  mineiras  que  participaram  dessas  12  etapas  regionais  e

também a toda a Mesa Diretora, sobretudo ao Presidente Dinis Pinheiro, que deu um

apoio fundamental à realização desse evento.

Também sou favorável, Sr. Presidente, à Proposta de Emenda à Constituição nº 21.

Os aspectos históricos já foram relatados, mas a história também se faz de símbolos

e da dimensão da cultura.  É muito importante que a combinação das Minas,  das

Gerais  e  também  dessa  diversidade  econômica  e  cultural  seja  retratada  no

reconhecimento da nossa história. A história de Minas não pode ser simplesmente a

história da mineração, pois sabemos que, para sustentar a atividade minerária,  foi

fundamental  a participação de outras  regiões produtoras de um bem fundamental

para a existência do ser humano e da atividade econômica, que é o alimento.

Sem me aprofundar nos aspectos históricos, pois não me restou tempo para isso,

quero dizer que somos favoráveis à matéria, Deputado Luiz Henrique, sem nenhum

demérito para outras regiões. Pelo contrário, sou nascido na região Central de Minas

Gerais, no Quadrilátero Ferrífero, mas, seja pela questão histórica, seja pela cultural,

seja pela simbólica, temos de resgatar esse compromisso com o semiárido mineiro,

não em nome de um desejo, mas em nome da história, que mostra que essa região

teve um papel  fundamental  na  ocupação do território mineiro.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.
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Questões de Ordem

O Deputado  Rômulo  Viegas  -  Sr.  Presidente  e  demais  Deputados,  neste  curto

espaço  de  tempo,  trago  um  esclarecimento  extremamente  importante.  Ontem  o

Senador Aécio Neves apresentou uma proposta para melhorar a arrecadação com a

exploração  de  minério  em  Minas  Gerais.  Darei  um  exemplo  comparativo  do  que

ocorreu ontem. De acordo com a proposta do governo federal, o Município receberia

65% sobre os 3%, o que daria R$1.950.000,00. Com a proposta do Senador Aécio

Neves, o Município receberia 50%, mas sobre os 5%, o que daria R$2.500.000,00.

Temos  de  prestar  esse  esclarecimento,  pois,  às  vezes,  a  notícia  vem  de  forma

distorcida, dando a entender que o nosso Senador Aécio Neves estaria prejudicando

o Município, o que não é verdade. Ontem acompanhamos atentamente a proposta do

Senador de fazer essa modificação, que diz respeito à arrecadação dos recursos com

a exploração mineral. Essa proposta aumenta a compensação financeira paga aos

Municípios  com  atividade  mineral,  muda  a  base  de  cálculo  dos  “royalties”  da

mineração  e  estabelece  o  mesmo tratamento  dado  aos  “royalties”  do  petróleo.  A

alíquota máxima para a compensação financeira por essa exploração passaria dos

atuais 3% do faturamento líquido para 5% do faturamento bruto das mineradoras.

Essa diferença tem de estar  muito  bem explicada,  pois,  lamentavelmente,  alguns

integrantes do governo federal, do PT, veiculam na mídia que essa proposta prejudica

os Municípios. Pelo contrário,  essa proposta beneficiará muito os Municípios e os

Estados,  para que tenhamos condições de melhorar  a arrecadação desses entes

federados e realizarmos as obras que a nossa sociedade tanto demanda. Lamento

que,  em Brasília  e  até  mesmo aqui,  alguns  integrantes  do  governo federal  e  da

Oposição levam o debate político para as questões pessoais. A implicância com o

Senador  Aécio Neves é lamentável.  Temos de esclarecer que o Senador tem um

histórico  político  dos  mais  expressivos.  Ele  foi  Deputado  Federal  por  16  anos,

Presidente  da  Câmara  Federal  e  Governador  por  dois  mandatos,  com  votação

expressiva. Agora nos honra no Senado, com um trabalho altamente significativo a

favor  de  Minas  Gerais,  sobretudo  da  população  mineira.  Parabenizo-o  e  tenho

certeza de que fazem o mesmo os parlamentares que aqui se encontram, como os

Deputados Luiz Henrique e Doutor Viana, que sabem disso muito bem. O Deputado
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Luiz Henrique esteve também ontem em Brasília para acompanhar essa proposição

do Senador Aécio Neves. Mais uma vez, repito: vocês, que nos acompanham, tomem

cuidado  com  as  informações  falsas.  Procurem  saber  a  verdade.  A proposta  do

Senador Aécio Neves, como acabei de demonstrar, melhora muito a arrecadação dos

Municípios  e  dos  Estados,  trazendo  benefícios  a  toda  a  população.  De  público,

congratulo-me com o Senador Aécio Neves e envio-lhe um abraço, na certeza de

que,  cada vez mais,  continuará  defendendo  os  interesses de  Minas  Gerais  e  do

nosso país. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente e Srs. Deputados, uso o microfone da

Assembleia  Legislativa  para  externar,  por  meio  da TV Assembleia,  a  tristeza  que

tocou  profundamente  o  nosso coração  com  o  falecimento  de  um  grande  homem

público, ícone da respeitabilidade, da ética, dos bons costumes e dos valores morais,

que orgulha a política da região central de Minas Gerais e do nosso país. Refiro-me

ao falecimento do Sr. Afrânio Avelar, ex-Prefeito de Sete Lagoas, ocorrido ontem. Foi

uma  pessoa  realmente  reconhecida  por  todos,  exemplo  de  ser  humano  digno,

honrado, quer na vida política, quer na vida familiar, quer na vida empresarial. Ele

sempre  se  destacou  pela  honradez,  pelo  caráter,  pela  forma  correta  de  exercer

plenamente a sua vida. O falecimento do Dr. Afrânio Avelar deixa uma lacuna muito

grande. Ele era de Sete Lagoas, mas todos nós da Região Central e que participamos

de atividades de sua vida lamentamos. O Dr. Afrânio deixa um exemplo da mais alta

positividade. Sete Lagoas, a região Central de Minas, Minas Gerais e todo o Brasil

estão  menores.  Quero  manifestar  essas  condolências,  na  Assembleia  Legislativa,

pela  amizade  e  respeito  que  tínhamos  por  ele.  Temos  muito  firmeza  e  muita

tranquilidade ao fazer essa manifestação. Não estamos aqui para agradar ninguém

que não seja por merecimento.  Fica a nossa gratidão.  Cumprimentamos a família

enlutada.  Nós,  que  somos  seus  amigos,  guardaremos  eternas  saudades.

Agradecemos a Deus pela sua vida e por tudo que ele fez, representou e deixou

como exemplo.  Fica  aqui  o  nosso  sentimento  cristão  de  conforto  aos  familiares,

principalmente. Um abraço de despedida ao nosso querido amigo, Afrânio Avelar.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  também  venho  a  esta  Casa

comunicar que recebemos, com muita tristeza, a notícia da morte do ex-Prefeito de
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Sete Lagoas, ex-Presidente da Embrapa e ex-Secretário Adjunto da Secretaria de

Agricultura.  Infelizmente,  Sete  Lagoas,  a  Região  Central  do  Estado e  toda Minas

Gerais perdem um dos maiores exemplos de vida pública, que foi o nosso querido Dr.

Afrânio  Avelar.  O Dr.  Afrânio  registrou seu grande trabalho como homem público,

dando-nos exemplo de amizade,  de ética,  de visão,  de honestidade.  Foi  o gestor

público que, com certeza, mais contribuiu para que Sete Lagoas chegasse à posição

que chegou hoje. Sete Lagoas perde muito, e não poderíamos deixar de registrar a

perda de um homem que prestou um grande serviço a toda a Região Central  do

Estado de Minas Gerais. Fica aqui o nosso sentimento a todo povo sete-lagoano pela

passagem do Dr.  Afrânio Avelar,  que deixará muita saudade e um exemplo a ser

seguido por todo homem público, tanto de Oposição quanto da Situação. Solicito a

esta Casa que envie condolências à família enlutada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, ontem, tive a honra de participar, em

Brasília,  de uma audiência pública realizada no Senado Federal.  Nessa audiência,

solicitada pelos Senadores Aécio Neves e Flexa Ribeiro, foi discutido o “royalty” do

minério. Ficamos muito satisfeitos em participar da audiência, porque a arrecadação

dos  Municípios  mineiros  vai  subir  significativamente,  caso a  emenda do Senador

Aécio  Neves  seja  aprovada.  Ficamos  muito  felizes  em  saber  que  a  Cefem  será

taxada  a  5%,  o  que  promoverá  um  aumento  da  arrecadação  dos  Municípios.  O

Senador deixou claro que esperou muito tempo pelo marco regulatório da mineração.

Como esse marco não saiu, eles partiram para essa proposição, que, com certeza,

vai ser aprovada, o que é muito importante para Minas Gerais, Pará e outros Estados

mineradores. Sr. Presidente, na semana passada, participei do I Festival de História

do Brasil, realizado na minha querida Diamantina. Aproveito esta oportunidade para

parabenizar  os  organizadores  na  pessoa  do  Américo  Antunes.  Com  a  realização

desse  festival,  discutimos  a  nossa  história,  como discutimos  hoje  a  Proposta  de

Emenda Constitucional nº 21, que faz justiça à história. Realmente, a história está em

mutação, os estudos são muito necessários. Não tinha conhecimento do Movimento

Catrumano até 10 anos atrás. Conforme os estudos feitos por João Batista Costa e

Simeão Ribeiro Pires, o nosso Estado começou realmente nos Gerais, na beira do

Rio São Francisco. Por isso, quando discutimos e aprovamos a Proposta de Emenda
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à Constituição nº 21, criamos mais uma data magna no Estado, ou seja, estamos

unindo Minas e Gerais. Não estamos separando as Minas, estamos fazendo história

entre uma Minas e a outra, Minas e Gerais, porque somos várias Minas. A união de

todas consolida o povo mineiro. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião 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 ofício da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária da Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  nº

792/2011, publicado no “Diário do Legislativo” em 14/10/2011. 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  1.676/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Tenente Lúcio, Rômulo Viegas e Ulysses Gomes em que solicitam seja

convidada  a  Secretária  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  para  debater
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questões relativas a acordos comerciais a serem negociados entre o Estado de Minas

Gerais  e  os  países  que  compõem  o Bric;  Dalmo Ribeiro  Silva  em que solicita  à

Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo a realização de Seminário

sobre os Centros de Treinamentos de Seleções no Município de Extrema; Rômulo

Viegas em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública com a

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para discutir questões relativas a exigências

feitas  pela  Fifa  que  geram  intervenção  direta  no  domínio  econômico  privado  no

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 desta reunião.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Elismar Prado.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às  9h7min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo.

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

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve.  A Presidência informa que a reunião  se destina a discutir  o  direito  de

propriedade dos membros da Comunidade Quilombola dos Luízes, localizada nesta

Capital, e a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, comunica o recebimento

da seguinte correspondência:  ofícios  da  Sra.  Lívia  Lúcia  Oliveira Borba,  Juíza  de

Direito, prestando informações sobre o andamento do processo nº 0123.08.026.704-

0, no qual figura como réu Rubens Teodoro da Costa e como vítima Renata Patrícia

de Carvalho; do Ten.-Cel. PM Marco Antônio Bicalho, Subcorregedor da Corregedoria

da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  solicitando  o  encaminhamento  das  notas

taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão;  Fernando  da  Costa

Tourinho  Neto,  Conselheiro  do  CNJ,  solicitando  o  encaminhamento  das  notas

taquigráficas da 43ª  Reunião Extraordinária  desta Comissão e de relatório  com a

identificação  dos  adolescentes  que,  nos  últimos  três  anos,  morreram  enquanto

cumpriam  medida  de  internação  no  Estado;  José  Antônio  Rodrigues  de  Oliveira

solicitando providências em face de ocorrência envolvendo a Central Madeiras Ltda. e
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o  Município  de  Mirabela,  uma  vez  que  o  Prefeito  Municipal  teria  concedido,

arbitrariamente,  alvará  de  funcionamento  a  uma  serraria,  permitindo  seu

funcionamento em local  residencial;  e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Miriam de Oliveira

Galuppo, Delegada-Geral de Polícia da Assessoria de Polícia Interestadual; dos Srs.

Ivan Cavalcanti Gonçalves, Chefe da Assessoria; Jadir Silva, Presidente do TJMG;

Almir  Geraldo  Guimarães,  Promotor  de  Justiça;  Carlos  Alberto  Júnior,  Ouvidor  da

Ouvidoria  Nacional  da  Igualdade Racial  (1º/10/2011);  das  Sras.  Mara  Lúcia  Silva

Dourado, 3ª Promotora de Justiça; Nívia Mônica da Silva, Coordenadora do Centro de

Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;

Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil e de Relações Institucionais; do

Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; dos Srs. Jairo Lellis

Filho, Delegado-Geral de Polícia; Gustavo de Castro Magalhães, Secretário-Geral da

Governadoria; do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional

da PMMG (14/10/2011). Registra-se a presença da Deputada Liza Prado (substituindo

o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e dos Deputados

Paulo Lamac, Luiz Carlos Miranda, Adelmo Carneiro Leão e Sargento Rodrigues. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ilcelena

de Souza Queiroz, Defensora Pública Federal, representando Giêdra Cristina Pinto

Moreira,  Defensora  Pública  da  União;  Valéria  Regina  Neves  Coelho,  Gerente  de

Promoção  da  Igualdade  Racial  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Direitos  de

Cidadania, representando José Wilson Ricardo, Secretário Municipal; Miriam Aprígio

Pereira, membro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e do Quilombo dos

Luízes; Silmara Cristina Goulart, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do

Ministério  Público Federal;  dos Srs. Antônio Carlos da Silva, gestor do Serviço de

Regularização  de  Territórios  Quilombolas  do  Incra,  representando  Carlos  Alberto

Menezes Calazans, Superintendente Regional do Incra em Minas Gerais; Argemiro

Borges  Cardoso,  advogado  da  Patrimar  Engenharia  Ltda.,  representando  Patrícia

Maria Bernardino, Gerente Administrativa, os quais 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
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.289/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.097/2011.  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 (3) em que

solicita  sejam  encaminhados  à  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária desta

Comissão e pedido de providências para que faça uma visita ao Município de Araxá,

a fim de averiguar denúncias apresentadas por ex-gestores da Fundação Cultural de

Araxá de que teriam sido vítima de perseguição religiosa pelo Ministério Público local;

sejam encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Centro de Apoio

Operacional, ao Terceiro Setor e à Corregedoria do Ministério Público Estadual e à

Promotoria de Direitos Humanos da Comarca de Araxá as notas taquigráficas da 56ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, a documentação entregue nessa ocasião e

pedidos  de  providências  para  que  apurem  as  denúncias  apresentadas  por  ex-

gestores da Fundação Cultural de Araxá de que teriam sido vítima de perseguição

religiosa  pelo  Ministério  Público  local,  e  pedido  de  providências  aos  órgãos

mencionados para que seja investigada denúncia apresentada pelos ex-gestores da

Fundação Cultural de Araxá de que o marido da Promotora de Justiça e Curadora de

Fundações na Comarca teria prestado, irregularmente, serviços à aludida Fundação,

no  período  em  que  a  entidade  não  estava  sob  a  administração  dos  autores  da

denúncia; sejam encaminhadas à Defensoria Pública da União em Minas Gerais, ao

Incra,  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  à  Procuradoria  da  República  em

Minas Gerais,  à Secretaria Nacional  de Igualdade Racial,  à Secretaria de Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República  e  à  Presidente  da  República  as  notas

taquigráficas desta reunião para conhecimento da discussão a respeito dos direitos
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da  Comunidade  Quilombola  dos  Luízes,  localizada  nesta  Capital,  ameaçada  pela

especulação imobiliária; Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Pompéu para obter esclarecimentos quanto aos

inúmeros incêndios a residências que vêm ocorrendo na região; Liza Prado, Maria

Tereza Lara e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para discutir e obter esclarecimentos sobre a implantação e o funcionamento

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Celinho do Sinttrocel

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a situação

dos  direitos  humanos  na  América  Latina.  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 outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 10h15min, comparece na Associação dos Moradores Beneficente Comunitária

Vida  Melhor  do  Bairro  Pedra  Branca,  no  Município  de  São  Joaquim  de  Bicas,  o

Deputado  Célio  Moreira,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, 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 a implantação da estação de

tratamento de esgoto - ETE - no Município de São Joaquim de Bicas. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Mariana  Lima

Moura,  analista  ambiental,  representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Terezinha

de Souza, Presidente da Associação dos Moradores Beneficente Comunitária Vida

Melhor do Bairro Pedra Branca; e os Srs. Marco Tulio Silveira de Lacerda, Presidente

da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas; Amauri Ribeiro da Silva, Secretário

Municipal de Obras de São Joaquim de Bicas; Cristiano Silva de Carvalho, Secretário
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Municipal de Meio Ambiente de São Joaquim de Bicas; Hermes Evaristo dos Reis,

engenheiro de projetos; e Vicente Seabra da Rocha, gerente do Distrito de Betim,

representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da  Copasa;  e

Cristalino Rodrigues Chaves Costa, Presidente da Associação Comunitária do Bairro

Estância do Paraopeba e Bairro Planalto,  que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, na condição de coautor 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, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira – Gustavo Corrêa – Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.393/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

– de Capinópolis, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.393/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de  Capinópolis,  com  sede  nesse

Município, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

lutar pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
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Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania;  realiza  ações  de  prevenção,  orientação e  apoio  às  famílias  e  atua  na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema, incentiva a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas; presta serviços gratuitos; empreende

programas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  esporte  e  lazer,  visando  à

inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência;  e  coordena  e  executa  os  objetivos  e

programas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Apae de Capinópolis em

defesa  das  pessoas  com  deficiência,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.393/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.599/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 5/8/2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/10/2011, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

17, combinado com o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Convênio nº 81/2011 autoriza os Estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo,

Goiás,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul,  Minas  Gerais,  Paraíba,  Paraná,

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins e

o Distrito Federal a reduzir ou não exigir juros e multas relativos ao não pagamento
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do ICMS decorrente das prestações dos serviços de comunicação, tais como serviços

de  valor  adicionado,  serviços  de  meios  de  telecomunicação,  serviços  de

conectividade,  serviços  avançados  de  internet,  locação  ou  contratação  de  porta,

utilização  de  segmento  espacial  satelital,  disponibilização  de  endereço  IP,

disponibilização ou locação de equipamentos, de infraestrutura ou de componentes

que  sirvam  de  meio  necessário  para  a  prestação  de serviços  de  transmissão de

dados, voz sobre IP (voip), imagem e internet, independentemente da denominação

que lhes seja dada, realizadas até a data do termo inicial de vigência do convênio. O

convênio autoriza também concessão de remissão parcial do ICMS incidente sobre

as prestações  de serviços de  comunicação acima referidas,  relativamente  a  fatos

geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2010.

A celebração do convênio foi comunicada pelo Governador do Estado por meio da

Mensagem  nº  113/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  21/9/2011.  Nos

termos  da  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  17,  após  a  publicação,  foi  a

mensagem encaminhada à  Comissão  de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,

recebendo parecer que concluiu pela edição de projeto de resolução que ratifica o ato

do Governador do Estado.

Cabe informar que a referida mensagem tem como fundamento o disposto no § 4º

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7/1/75. Nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras  providências,  o  convênio

celebrado entre  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  será  submetido  à  apreciação da

Assembleia Legislativa do Estado, na forma que dispuser a lei  complementar  que

trata dos convênios que revogarem ou concederem incentivos e benefícios fiscais. A

referida lei, Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, estabelece em seu art. 1º que

as isenções do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação -  ICMS - serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o parágrafo

único desse artigo, o disposto também se aplica à redução da base de cálculo; à

devolução total  ou  parcial,  direta  ou  indireta,  condicionada ou não,  do  tributo,  ao
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contribuinte,  a responsável  ou a terceiros;  à concessão de crédito presumido e a

quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com

base  no  ICMS,  dos  quais  resulte  redução  ou  eliminação,  direta  ou  indireta,  do

respectivo ônus.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 2.599/2011, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Zé Maia, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

25/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria de mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo

como  primeiro  signatário  o  Deputado  André  Quintão,  a  proposição  em  epígrafe

acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado.

Aprovada em 1º turno na forma apresentada, a proposição retorna a esta Comissão

Especial para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a acrescentar a erradicação da pobreza e a redução

das  desigualdades  sociais  e  regionais  aos  objetivos  prioritários  do  Estado

relacionados no art. 2º da Constituição.

Em 1º turno,  esta Comissão,  fundamentada na concepção de que a  função do

Estado, além de preservar a segurança dos indivíduos e de proteger as liberdades

individuais,  consiste  essencialmente  em  promover  condições  que  garantam  a

dignidade  humana,  considerou  oportuno  e  necessário  incluir,  nas  disposições

preliminares  do  texto  constitucional,  a  erradicação  da  pobreza  e  a  redução  das

desigualdades sociais e regionais entre os objetivos prioritários do Estado.

Como  argumentado  no  1º  turno,  a  erradicação  da  pobreza  e  a  redução  das

desigualdades  sociais  e  regionais  já  são  inscritos  no  inciso  III  do  art.  3º  da
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Constituição Federal de 1988 como objetivos fundamentais da República Federativa

do  Brasil.  A  definição  desses  objetivos  extrapola  a  enunciação  de  princípios,

ganhando contornos de uma função programática, com o objetivo de prescrever ao

Estado ações em favor da realização desses princípios.

Esta Casa tem assumido, ao longo dos anos, posicionamentos que reafirmam a

importância  desse  tema  para  conduzir  a  intervenção  estatal.  Destacam-se  as

intervenções realizadas nas leis  do ciclo orçamentário,  a exemplo da discussão e

elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período

2004-2007,  atividades  promovidas  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária e pela Comissão de Participação Popular. Naquela ocasião, por força

de  emendas  populares,  foi  criado  o  programa  estruturador  Inclusão  Social  de

Famílias  Vulnerabilizadas,  que  reúne  ações  relativas  à  proteção  social  a  esses

grupos.  Na revisão do PPAG, realizada em 2006,  também por  meio de emendas

populares, o referido programa foi transformado em área de resultado estratégica,

denominada Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva. A partir de então, a política

de  enfrentamento  à  pobreza  no  Estado  tem  sido  articulada  por  essa  área  de

resultado.

Em 2011,  o  tema tem  sido  debatido  nesta  Casa em importantes  eventos,  com

destaque  para  o  “Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade”,  ainda  em

andamento, que, além de discutir o problema no Estado e avaliar as políticas públicas

direcionadas  à  superação da  pobreza  e  das  desigualdades,  visa  propor  ações  e

subsidiar a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – e a

elaboração do PPAG 2012-2015 no que diz respeito à erradicação da pobreza e das

desigualdades.

Assim, ao aprovar a proposição em análise, a Assembleia impõe a erradicação da

pobreza  e  a  redução  das  desigualdades  como  princípio  norteador  da  atuação

governamental, o que é fundamental para concentrar compromissos na elaboração

de políticas mais efetivas no enfrentamento desses graves problemas que persistem

em  nosso  Estado.  Reafirmamos,  desse  modo,  posicionamento  favorável  à

proposição.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 25/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Adelmo Carneiro Leão, relator – Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2011, EM

19/4/2011

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Bonifácio  Mourão  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Viegas, 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.  A

Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011, no 1º Turno (relator Deputado Duarte

Bechir) é retirada da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Duarte Bechir,

aprovado  pela  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  O

requerimento do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  o  conteúdo  da  proposição,  com  todas  as  partes

interessadas,  entre elas  representantes da Polícia Militar,  do Corpo de Bombeiros

Militar  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  visando  a  obter

informações  acerca  da  viabilidade  da  efetivação  da  medida  pretendida,  tem  sua

votação  adiada,  a  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,  aprovado  pela

Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Rômulo  Viegas,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Duarte  Bechir  -  Sargento

Rodrigues.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2011, EM

13/7/2011

Às 9h18min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão, 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

Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 25 (relator: Adelmo

Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Henrique – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/10/2011

Às 11h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Carlos Henrique e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Henrique, dispensa a

leitura da ata da reunião 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:  da  Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa  de  Melo,  Diretora-Geral  do  Igam

(22/9/2011); do Deputado Sávio Souza Cruz (24/9/2011); e do Sr. Edmar Gadelha,
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Subsecretário de Agricultura Familiar (1º/10/2011). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do

Dia,  compreendendo a discussão e a  votação de proposições da Comissão.  São

recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,  os  requerimentos  dos

Deputados: Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Porteirinha para debater as perspectivas de desenvolvimento

socioeconômico e os possíveis impactos decorrentes dos grandes empreendimentos

de mineração de ferro e ouro a serem implantados em Municípios da região; Adelmo

Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

discutir  as  providências  a  serem  tomadas  pelo  Estado  para  o  saneamento  das

irregularidades ocorridas na Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e

no ITER, tornadas públicas pela operação "Grilo" da Polícia Federal, realizada em

setembro  de  2011;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública nos Municípios de Taiobeiras e Janaúba para debater os impactos

sofridos  pela  população do  norte  do Estado  em  face do grande crescimento  das

atividades de mineração na região. 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 outubro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses – Carlos Henrique – Bosco.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/10/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Lerin, 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 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 discutir e votar

proposições da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de outubro de 2011.

André Quintão, Presidente – Bosco – Luzia Ferreira.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Wilma Gomes

encaminhando cópia do abaixo-assinado, enviado ao Ministério Público, que solicita o

fechamento imediato da unidade da instituição denominada Casa de Semiliberdade,

de responsabilidade do governo estadual, no Bairro Candelária; e de correspondência

publicada no Diáro Legislativo de 14/10/2011: ofícios da Sra. Nívia Mônica da Silva,

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos;  do  Cel.  PM Luís  Carlos  Dias  Martins,  Chefe  do  Gabinete

Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil; e da Sra. Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil e de Relações Institucionais. 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 1.673/2011. 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 Sargento Rodrigues em

que solicitam seja encaminhado ao Chefe da  Polícia  Civil  pedido  de informações

sobre  o  andamento  do  inquérito  que  apura  irregularidades  da  empresa  Brasil

Container, sediada no Município de Contagem; da Deputada Maria Tereza Lara em

que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas, da Secretaria de Estado de Defesa Social, para debater assuntos
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relacionados aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na 2ª

Delegacia de Polícia no Bairro PTB, no Município de Betim; e do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais

militares  lotados  na  2ª  Cia.  do  Batalhão  de  Rondas  Táticas  Metropolitanas  que

participaram da operação que apreendeu 15kg de cocaína e de materiais que seriam

utilizados para a comercialização da droga. Registra-se a presença da “Turma do

Chapéu”,  composta  por  Guilhermina  Abreu,  Marcel  Dornas  Beghini,  Alberto  Lage

Paula Carvalho Rezende, Suellen Tobler Almeida, Bruna de Paula Ferreira Costa, Ana

Carolina Schiavon Cordeiro e Raiane Baêta Nadir. 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, 21 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS

Nº  1.804/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Câmara Municipal  de Belo Horizonte e a todos os

Vereadores desse Parlamento pedido de providências para que procedam à abertura

de processo por quebra de decoro contra o vereador  Gêra Ornelas, em razão de

denúncias sobre possíveis crimes e comportamento impróprio.

Nº  1.809/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral  de Justiça do Ministério Público Estadual  e à

Chefia de Polícia Civil o vídeo entregue a essa Comissão, que registrou a suposta

participação do Vereador  Gêra Ornelas,  do Município de Belo  Horizonte,  em atos

libidinosos  com  uma adolescente,  e  pedido  de  providências  para  que  colham  os

depoimentos  dos  assessores  do  referido  parlamentar,  Elisângela  Venâncio  e

Francisco, conhecido como Kadron. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
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De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação  de  Professor  Wadson  Lima  ao  Centro  de  Formação  Desportiva  de

Minas Gerais, situado no Município de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 915/2011 tem como objetivo dar a denominação de Centro de

Formação Desportiva Professor Wadson Lima ao Centro de Formação Desportiva de

Minas Gerais, situado na Rua Santo Agostinho, .271, Bairro Horto, Município de Belo

Horizonte.

O espaço desportivo de que trata a proposição em tela foi criado pelo art. 3º do

Decreto  nº  43.700,  de  2003,  para  se  destinar  ao  ensino  e  ao  treinamento  de

modalidades olímpicas e para-olímpicas em atendimento às crianças, adolescentes e

jovens. De acordo com o autor da matéria, esse é um antigo desejo não apenas dos

desportistas,  mas de todos  os  mineiros,  porque  simboliza  a  esperança de  que  o

Estado volte a ser um grande centro revelador de talentos olímpicos.

Com relação à denominação proposta, cabe destacar que Wadson Lima, natural da

Capital mineira, pós-graduado em Educação Física, iniciou sua vida profissional como

professor municipal, chegando a vereador e secretário municipal de esportes em Belo

Horizonte.

Foi técnico das seleções brasileira juvenil e adulta de voleibol feminino, sendo 43

vezes  campeão  mineiro,  12  vezes  campeão  brasileiro,  11  vezes  campeão  sul-

americano,  2  vezes  campeão  mundial  e  obtendo  o  4º  lugar  nas  Olimpíadas  de

Barcelona, quando dirigiu a Seleção Brasileira Feminina. Sem dúvida nenhuma, teve

uma carreira vitoriosa, deixando um grande exemplo para os jovens.

Por tais razões, consideramos meritório dar a denominação de Wadson Lima ao

Centro de Formação Desportiva de Minas Gerais, perpetuando o nome desse atleta

mineiro  que  sempre  pautou  sua  vida  pela  dedicação  ao  esporte  e  à  defesa  da
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juventude.

Por  fim,  esclarecemos  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar o texto do art. 1º, do projeto à

técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 915/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.533/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, com sede no

Município de Cláudio.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.533/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, com sede no Município de Cláudio,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação da assistência social.

Na consecução de seu propósito,  a instituição trabalha em defesa da saúde da

família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  cria  condições  de  acesso  à

prestação  de  assistência  médica,  odontológica,  farmacêutica,  ambulatorial  e

hospitalar; combate a fome e a pobreza; apoia iniciativas voltadas à promoção social,

econômica,  política e de lazer dos idosos; propicia a habilitação e reabilitação de

pessoas com deficiência; orienta sobre a preservação do meio ambiente.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  entidade  Bom

Samaritano  Associação  de  Amparo,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.533/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Mineira de Terapia de Família – Amitef –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.978/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira de Terapia de Família – Amitef –, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  constituída  em  1994  para

congregar profissionais da área da saúde e afins que trabalhem ou tenham interesse

nas áreas familiar, matrimonial e comunitária.

A instituição promove o  intercâmbio entre especialistas  e  entidades voltados  ao

estudo e  à  pesquisa  de  recursos  e  conhecimentos  relacionados  a  seu  propósito;

incentiva a formação de grupos de estudos; desenvolve programas de treinamento,

atualização e capacitação profissional; oferece cursos, seminários e eventos similares

para divulgação de trabalhos e debates de temas de interesse de seus associados;

publica revistas, boletins e outros meios de comunicação para a divulgação de seu
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trabalho;  realiza  projetos  sociais  e  atendimentos  voltados  para  famílias  e

comunidades em situação de risco social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Amitef em busca do bem-

estar  das famílias  mineiras,  consideramos meritória a intenção de lhe conceder  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.978/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.064/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Irmandade dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário

de Aranha, com sede no Município de Brumadinho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.064/2011 pretende declarar de utilidade pública a Irmandade

dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário de Aranha, com sede no Município de

Brumadinho,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

escopo prestar assistência às pessoas necessitadas daquela comunidade.

Para  alcançar  seu  propósito,  a  instituição  promove  a  educação  e  a  saúde  da

criança e da família;  realiza visitas domiciliares; presta serviços de apoio a outras

entidades afins; organiza festejos para manter a tradição e a cultura do congado,

incentivando  o  turismo  local;  ensina  os  integrantes  da  comunidade  a  utilizar  os

instrumentos do congado.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  em  prol  dos
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necessitados e da preservação da cultura local, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.064/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.113/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de

lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Comunitária  dos  Bairros  Cidade  Nova,  Ouro  Preto  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Igarapé.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.113/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Bairros  Cidade  Nova,  Ouro  Preto  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Igarapé, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo a defesa dos direitos e interesses daquela comunidade.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  estimula  a  organização  dos

moradores, no sentido de exigir do poder público a execução de obras e serviços

necessários à localidade; oferece cursos de artes e trabalhos manuais; promove a

prática de esportes e o lazer; incentiva a integração de seus associados no mercado

de trabalho; estimula o aleitamento materno, combate a fome e a pobreza.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade acatar decisão da assembleia geral realizada em 6/12/2009,
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que alterou o nome da entidade para Associação Unidos da Cidade Nova, Ouro Preto

e Adjacências – Aunicopa.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela citada entidade em prol do pleno

exercício da cidadania dos moradores daquelas localidades, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.113/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.328/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da

Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.328/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da Serra, com sede no Município

de  Itatiaiuçu,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem  por

escopo defender os interesses e direitos dos moradores da referida comunidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna por meio de programas comunitários habitacionais; realiza atividades culturais,

esportivas,  recreativas  e  de  lazer;  fomenta  a  proteção  e  o  amparo  a  crianças,

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, por meio de atendimento médico,

odontológico e psicológico; implementa serviço de distribuição de medicamentos e de
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agasalhos; promove cursos de alfabetização, oficinas de artesanato e a inserção de

jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho;  orienta  sobre  a  preservação  do  meio

ambiente; estimula campanhas de prevenção e combate a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária dos Moradores de Ponta da Serra, consideramos meritória a intenção de

lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.328/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.340/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Conselheiros  Tutelares  de  Minas  Gerais  –

Acontemg –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.340/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais – Acontemg –, com sede no

Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 1993 com o escopo de congregar os conselheiros tutelares do Estado na

defesa  de  seus  interesses  e  direitos  e  na  valorização  da  função  pública  que

desenvolvem.

Com esse propósito, a instituição promove o intercâmbio entre esses profissionais



1265
____________________________________________________________________________

buscando troca de experiências e o aprimoramento das funções exercidas; organiza

reuniões, cursos, palestras e eventos similares para difundir a importância da atuação

dos conselheiros; assegura o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;

mantém arquivo histórico à disposição dos associados; edita livros, jornais e outros

meios  de  comunicação  para  a  promoção  dos  direitos  humanos,  especialmente

aqueles relacionados às crianças e aos adolescentes; apoia campanhas para ajudar

pessoas necessitadas em situação de calamidade e emergência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos

Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.340/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.350/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória, com

sede no Município de São João Batista do Glória.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.350/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória, com sede no Município de São

João Batista do Glória,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de

caráter caritativo e de assistência social, fundada em 1932.
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A instituição  tem  como  propósito  manter  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral,

social e emocional, visando à preservação, em condições de liberdade e dignidade,

de sua saúde física e mental.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e promover os idosos presta relevante serviço à sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar São Vicente

de Paulo de São João Batista do Glória, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.350/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.372/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro, com sede no Município

de Candeias.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.372/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Irmandade do Rosário do  Alto  do  Cruzeiro,  com sede no Município de  Candeias,
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pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1968  com  o

escopo de promover as festas folclóricas da região e de zelar por sua preservação,

especialmente a do Congado.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  participa  das  festividades  da

comunidade, demonstrando a tradição e a cultura do Congado; fomenta atividades

sociais  e  culturais;  presta  assistência  social  às  pessoas  carentes  por  meio  da

distribuição  de  vestuário,  alimentos  e  remédios;  incentiva  a  cordialidade  e  a

integração entre seus associados.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Irmandade do Rosário do

Alto  do  Cruzeiro  pela  preservação  da  cultura  mineira,  consideramos  meritória  a

intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.372/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.374/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos - Amef -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.374/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos - Amef -, com sede no Município

de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por
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escopo amparar as mulheres, defendendo seus direitos e interesses.

Com esse propósito, a instituição promove atividades ligadas à assistência social, à

cultura,  à  defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico,  à  educação

complementar e especial e à saúde; orienta sobre a defesa e a preservação do meio

ambiente, a gestão de recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável; fomenta a

habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência e cuida de sua integração à

vida  comunitária;  desenvolve  programas  alimentares,  em  defesa  da  segurança

alimentar  e  nutricional;  ampara  crianças  e  adolescentes  carentes;  oferece cursos

profissionalizantes  e  a  experimentação  não  lucrativa  de  novos  modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção e emprego.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Amef,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.374/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.380/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Livres Pensadores – ALP –, com sede

no Município de Manhumirim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.380/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Livres Pensadores – ALP –, com sede no Município de Manhumirim. Trata-se de

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a
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promoção da arte em todas as suas manifestações.

A instituição  apoia  escritores,  músicos,  atores,  dançarinos,  artistas  plásticos  e

artesãos; incentiva o aprimoramento de seus associados e divulga suas obras; realiza

eventos culturais e sociais; fomenta a difusão de valores universais como ética, paz,

cidadania, direitos humanos e democracia e incentiva o congraçamento e a troca de

experiências entre seus membros.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação em defesa da arte e

da cultura, consideramos justa a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.380/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.383/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária Humberto dos Santos Maciel, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.383/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  Humberto dos Santos Maciel,  com sede no Município de

Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo  desenvolver  trabalho  assistencial,  de  prevenção,  de  socialização  e  de

capacitação dos segmentos menos favorecidos da comunidade em que atua.

Na consecução de seus propósitos, a instituição promove cursos profissionalizantes
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e difunde valores universais, por meio da vivência de princípios éticos e legais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Humberto dos Santos Maciel, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.383/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.385/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

de Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.385/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Grêmio

Recreativo  Escola  de  Samba  Portela  de  Caxambu,  com  sede  no  Município  de

Caxambu,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

organizacional,  assistencial,  recreativo  e  educacional,  fundado  com  o  escopo  de

preservar a cultura da comunidade em que atua.

Para alcançar seu propósito, a instituição promove o carnaval, por meio de seus

festejos;  realiza  eventos  recreativos,  como  saraus  dançantes,  peças  teatrais  e

excursões;  fomenta  a convivência  social  e  o desenvolvimento intelectual  de  seus

associados; e mantém uma biblioteca.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela citada entidade em defesa da

preservação da tradição das festas carnavalescas, consideramos meritória a iniciativa
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de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.385/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe visa declarar  de

utilidade pública a Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.394/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover obras de caráter

filantrópico e beneficente, de natureza assistencial.

Com esse propósito,  a instituição ampara crianças,  idosos, enfermos e pessoas

carentes,  prestando-lhes  assistência  alimentar,  educacional  e  cultural;  fomenta

campanhas de doação junto à comunidade, sensibilizando-a para a necessidade de

ajuda ao próximo.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Casa da Sopa

Fabiano de Cristo,  consideramos meritória  a intenção de lhe conceder  o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.394/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.398/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no Município de

Muzambinho.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.398/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  Casa  Lar  de  Muzambinho,  com  sede  no  Município  de  Muzambinho,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação da assistência social.

Na consecução de seu propósito,  a instituição ampara pessoas de baixa renda,

beneficiando especialmente  crianças,  adolescentes  e  famílias;  acolhe,  em  caráter

provisório jovens em situação de risco encaminhados pela Justiça ou pelo Conselho

Tutelar; mantém feiras e bazares para obtenção de recursos; desenvolve atividades

sociais e culturais.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Casa Lar

de  Muzambinho,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.398/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela “dispõe sobre a

concessão de incentivo financeiro a catadores de material reutilizável e reciclável –

Bolsa Reciclagem”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  emitiu

parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de  lei em epígrafe institui a Bolsa Reciclagem como forma de incentivo

financeiro ao catador de material reutilizável e reciclável, com a finalidade de: reduzir

a  quantidade  de  material  na  destinação  final;  aumentar  a  vida  útil  dos  aterros

sanitários; manter os recursos naturais e melhorar a qualidade do ar e da água. O

auxílio  será  destinado  a  cooperativas  e  associações  de  catadores  de  material

reciclável  para  posterior  repasse aos  catadores organizados.  A Bolsa  Reciclagem

será  concedida  mensalmente  e  seu  valor  será  proporcional  à  quantidade  e  à

qualidade  do  material  coletado  e  beneficiado.  Até  10%  do  valor  destinado  a

cooperativas e associações poderá ser direcionado para despesas administrativas,

investimentos, capacitação, formação de estoques e “marketing”.

De acordo com o autor, a medida proposta busca garantir meios para aumentar a

integração social e a renda individual dos catadores de material reciclável. Estabelece

o  pagamento  pelos  serviços  ambientais  prestados  por  eles,  como  forma  de

reconhecimento e remuneração pelos  benefícios  relativos à conservação do meio

ambiente. O autor ressaltou que, no Brasil, mais de 800 mil catadores dependem da

coleta de material reciclável como fonte de renda, conforme dados divulgados pelo

Fórum  Estadual  Lixo  e  Cidadania,  na  publicação  “Cartografia  Socioambiental  do

Sistema de Coleta Seletiva”, de 2011.
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Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto e informou que a proteção do meio ambiente faz parte

da competência suplementar dos Estados.

A Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  destacou que  a

Bolsa Reciclagem está em sintonia com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que

prevê  “a  integração,  a  responsabilidade  e  o  reconhecimento  da  atuação  dos

catadores  nas  ações  que  envolvam  o  fluxo  de  resíduos  sólidos,  como forma de

garantir-lhes  condições  dignas  de  trabalho”.  Além  disso,  a  Política  Estadual  de

Reciclagem  de  Materiais  estabelece  a  adoção  de  incentivos  financeiros  para

estimular “programas de coleta seletiva eficientes e eficazes, preferencialmente em

parceria  com  organizações  de  catadores”.  Com  o  objetivo  de  aperfeiçoar  a

proposição, contando com a contribuição da Fundação Estadual do Meio Ambiente –

Feam – e da Associação dos Catadores do Papel Papelão e Material Reaproveitável

– Asmare – entre outras instituições, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, não há obstáculo à aprovação do projeto. Atendendo aos pressupostos da

Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –,  a

proposição,  na  forma do Substitutivo  nº  1,  prevê,  em seu art.  7º,  como fonte  de

recursos para a concessão da Bolsa Reciclagem: consignação na Lei Orçamentária

Anual – LOA – e utilização de créditos adicionais; doações, contribuições ou legados;

50% dos recursos arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à

Lei nº 7.772, de 1980, e dotações de outras origens.

Além disso, o Projeto de Lei nº 2.520, de 2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – para o período 2012 a 2015, prevê a Ação nº

1.231  –  Redução  e  Valorização  de  Resíduos,  que  está  em  consonância  com

instituição da Bolsa Reciclagem, pois tem a finalidade de:

promover a redução na geração e a valorização dos resíduos e efluentes, por meio

da reutilização, reciclagem e recuperação energética, visando à redução dos custos

de  coleta,  transporte  e  disposição  final,  poupando  energia  e  recursos  naturais  e

otimizando a infraestrutura existente, com inclusão social;

promover  o  consumo  sustentável  de  matérias-primas  e  insumos,  a  produção



1275
____________________________________________________________________________

sustentável,  a  melhoria  das  práticas  de  gestão  de  resíduos  e  efluentes  e  a

reabilitação de áreas degradadas e contaminadas.

O Projeto de Lei nº 2.521, de 2011, 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 2012, fixa a dotação de R$6,5

milhões para a referida ação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.122/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.336/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e

a Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a alterar a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que

cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior  do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins.

As alterações incidentes sobre os arts. 29 e 32 da Lei nº 6.763, de 1975, segundo a

mensagem enviada pelo Governador, têm como objetivo alterar a legislação tributária
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estadual para adequá-la às modificações promovidas na Lei Complementar Federal

nº 87, de 13/9/96, que dispõe sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços – ICMS –, pela Lei Complementar Federal nº 138, de 29/12/2010, “na parte

que admite, a partir de 1º de janeiro de 2020, o aproveitamento de créditos relativos à

aquisição de bens de consumo, à entrada de energia elétrica e ao recebimento de

serviços de comunicação, em hipóteses que atualmente não se permite”.

Afirma  o  Governador  que,  no  que  concerne  ao  termo  inicial  fixado  para  a

apropriação desses valores, “cujo direito tem sido objeto de prorrogações desde a

edição da citada lei complementar, o projeto adota a técnica de fazer referência direta

à lei complementar federal, de modo que, se ocorrerem novas prorrogações de prazo,

tornar-se-á  automática  a  adequação  da  lei  mineira  ao  disposto  na  legislação  de

'normas gerais' relativas ao imposto estadual”.

Ressaltamos  que  a  referida  lei  complementar,  conhecida  como  Lei  Kandir,

assegurou ao sujeito passivo o direito de creditar-se do ICMS referente à aquisição

de mercadorias para uso e consumo, energia elétrica e serviços de comunicação para

os contribuintes do ICMS em geral. Todavia, desde a edição da lei, o prazo para as

empresas poderem descontar esses créditos tem sido postergado.

Na última alteração, realizada pela citada Lei Complementar Federal  nº 138,  de

2010, foi adiada, de 1º/1/2011 para 1º/1/2020, a data a partir da qual os contribuintes

poderão  descontar,  do  ICMS  a  pagar,  o  valor  desse  imposto  embutido  em

mercadorias  compradas  por  eles  e  destinadas  ao  uso  ou  consumo  no  próprio

estabelecimento, bem como no pagamento pelo consumo de energia elétrica e pela

aquisição de serviços de comunicação em determinados casos.

De fato, na medida em que o aproveitamento dos mencionados créditos do ICMS

somente será possível a partir da autorização da lei complementar de normas gerais

relativas ao imposto, nos termos do art. 146, III, “a”, combinado com o art. 155, § 2º,

XII, “c”, da Constituição da República de 1988, a legislação mineira deve seguir em

sintonia  com  aquele  diploma  normativo,  sendo  válida  a  nova  técnica  legislativa

utilizada.  Além  disso,  evita-se  que as  futuras prorrogações  na LC 87/96 ensejem

novas alterações na legislação estadual,  tornando automática  a adequação da lei

mineira ao disposto na lei federal.



1277
____________________________________________________________________________

O projeto ainda altera o inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, autorizando

o  Poder  Executivo  a  conceder  crédito  presumido  do  ICMS  ao  estabelecimento

signatário de protocolo firmado com o Estado, e não mais ao centro de distribuição,

de  modo  que  a  carga  tributária,  nas  operações  de  saída  promovidas  pelo

estabelecimento,  resulte  em,  no  mínimo,  3%.  Pretende-se  acrescentar,  no

mencionado artigo, parágrafo único dispondo que, na hipótese do inciso IX do “caput”,

a concessão do crédito presumido poderá resultar em carga tributária inferior a 3%,

caso  o  estabelecimento  signatário  de  protocolo  firmado  com  o  Estado  esteja

localizado em Município compreendido na área de atuação da Sudene.

A intenção do Governador com essa alteração é estimular investimentos na área de

atuação da Sudene desde que o estabelecimento seja signatário de protocolo firmado

com o Estado. Com efeito, a importância socioeconômica da proposição é evidente,

por  incentivar  a  abertura de  empresas na região,  promovendo o  seu crescimento

econômico e, consequentemente, a melhoria das condições de vida das populações

locais.

Também  com  o  escopo  de  estimular  investimentos  realizados  no  Estado,  em

cumprimento do princípio da legalidade constante do art. 150, § 6º, da Constituição da

República de 1988, o projeto acrescenta o art. 32-H à Lei nº 6.763, de 1975, para

autorizar  a  manutenção  de  créditos  “relativos  às  entradas  de  partes,  peças  e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva, em que a operação de saída da

mercadoria  seja  alcançada  pela  isenção  do  imposto”.  Tal  alteração  decorre  do

Convênio nº 45, de 26/3/2010, firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política

Fazendária – Confaz –,  que autoriza  o  Estado a conceder  isenção do ICMS nas

saídas de locomotivas com potência superior a 3.000 mil HP, classificadas no código

8602.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM - , produzidas no Estado e

destinadas à prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas.

O projeto, ao acrescentar o art. 225-A na Lei nº 6.763, de 1975, objetiva que os

casos de créditos presumidos previstos nos arts. 32-A ao 32-G da Lei nº 6.763, de

1975,  e de não estorno autorizado do art.  32-H, quando concedidos por  meio de

regime especial, também sejam encaminhados a esta Casa, na forma já prevista no

art. 225 da mesma lei.
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Por fim, o projeto de lei visa a alterar a Lei nº 13.449, de 2000, para consolidar as

medidas de incentivo e proteção à economia do Estado, tomadas com fundamento

nos  dispositivos  acima referidos  e,  segundo  a  redação do inciso  II  do  art.  3º  do

projeto, no § 2º do art. 2º da referida lei. Verifica-se, no entanto, um erro material na

redação do citado inciso II, uma vez que, da leitura dos dispositivos da Lei nº 13.449,

de 2000, se conclui que o projeto objetiva convalidar as medidas constantes do § 2º

do  art.  4º  da  Lei  nº  13.449,  de  2000,  motivo  pelo  qual  apresentamos  emenda  à

proposição.

A cláusula  de  vigência  dispõe  que  a  lei  produzirá  efeitos  a  partir  de  1º/1/2011

relativamente ao § 5º do art. 29 e ao § 1º do art. 32 da Lei nº 6.763, de 1975, de modo

a adequar a legislação estadual ao disposto na lei complementar de “normas gerais”

relativas ao ICMS.

Informamos que os aspectos orçamentários e financeiros, bem como a adequação

às  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  serão,  no  momento  oportuno,

analisados  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  que  o

relatório de impacto está disponibilizado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.336/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso II do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

II – no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.336/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e

a Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
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Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins – e dá

outras providências.

No 1º  turno,  o projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e Justiça e  à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, 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 projeto em exame tem como objetivo promover alterações na legislação tributária

relativas  a  adequações  à  legislação  federal,  a  incentivos  para  estabelecimento

localizado na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

– Sudene – e para fabricantes de locomotivas e à adoção de medidas de proteção à

economia do Estado por meio de regime especial.

No que tange às adequações à legislação federal, as alterações propostas foram

ensejadas  pelas  modificações  ocorridas  na  Lei  Complementar  Federal  nº  87,  de

13/9/96, a Lei Kandir, por meio da Lei Complementar Federal nº 138, de 29/12/2010.

A referida modificação corresponde à permissão para aproveitamento de créditos do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

relativos  à  aquisição  de  bens  de  consumo,  à  entrada  de  energia  elétrica  e  ao

recebimento  de  serviços de comunicação,  em hipóteses que  atualmente  não são

permitidas, a partir de 1º/1/2020. O termo inicial para a apropriação desses valores

tem sido sucessivamente postergado por alterações na Lei Kandir. Desse modo, com

o intuito de se evitar a necessidade de novas modificações na legislação estadual, o

projeto passa a fazer referência direta a lei complementar federal, de modo que, no

caso de novas prorrogações de prazo, tornar-se-á automática a adequação da lei

mineira, conforme explica a mensagem do Governador. A proposição prevê para essa

adequação  efeitos  retroativos  a  1º/1/2011,  termo  inicial  para  a  apropriação  dos

referidos créditos que vigorava antes da alteração da Lei Kandir.
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A proposição acrescenta ainda parágrafo ao art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, o

qual  concede crédito presumido a estabelecimento signatário de protocolo firmado

com o Estado, localizado em Município compreendido na área de atuação da Sudene,

podendo resultar em carga tributária inferior a 3%. Nas demais regiões, conforme a

norma  vigente,  a  carga  tributária  pode  ser  reduzida  para  até  3%,  por  meio  da

concessão de crédito presumido a estabelecimento nas mesmas condições. Segundo

a  mensagem  do  Governador,  essa  “medida  possui  inegável  relevância

socioeconômica, eis que estimula a abertura de empresas na região, promovendo o

seu crescimento econômico e, consequentemente, a melhoria das condições de vida

das populações locais”. A proposta faz parte de um conjunto de medidas anunciadas

pelo  governo  do  Estado  em  meados  deste  ano,  para  incentivar  a  instalação  de

empresas na área mineira da Sudene, que compreende os Municípios das regiões

Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri,  bem como alguns Municípios das regiões

Noroeste de Minas, Rio Doce e Central. A intenção é dotar a região de vantagens

sobre as outras regiões do Estado na atração de investimentos,  a fim de que as

desigualdades  regionais  sejam  reduzidas.  Também  faz  parte  desse  conjunto  de

medidas o Projeto de Lei nº 2.243/2011, em tramitação nesta Casa, que altera a Lei

nº  15.980,  de 13/1/  2006,  que cria  o Fundo de Equalização do Estado de Minas

Gerais,  e  a  Lei  nº  15.981,  de  16/1/  2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento – Findes. O objetivo, nesse caso, é considerar o empreendimento

direcionado a essa região como de importância estratégica, para fins de obtenção de

financiamento e de garantia pelo Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e

autorizar,  para  empresas  localizadas  nesses  Municípios,  a  aplicação  de  redutor

integral ou parcial do índice de preços ou da taxa financeira no reajuste do saldo

devedor  decorrente  de  financiamento,  realizado  no  âmbito  do  Findes.  Cumpre

ressaltar que o anúncio de incentivos do governo do Estado para a área de atuação

da  Sudene  já  está  gerando frutos,  como a  instalação de  uma grande fábrica  de

sandálias em Montes Claros.

Outro  dispositivo  acrescentado  à  referida  lei  é  o  art.  32-H,  que  autoriza  ao

contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado a manutenção de créditos

relativos às entradas de partes, peças e acessórios empregados na fabricação de
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locomotiva, quando a operação de saída da mercadoria seja alcançada pela isenção

do  imposto.  Conforme  a  mensagem  do  Governador,  o  objetivo  é  assegurar  e

estimular investimentos realizados no Estado. Cabe informar que o Convênio nº 45,

de  26/3/2010,  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  –

Confaz –, autoriza o Estado a conceder isenção do ICMS, até 31/7/2012, nas saídas

de locomotivas com potência superior a 3.000 HP, classificadas no código 8602.10.00

da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas. A referida isenção encontra-

se disposta no item 185 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS.

Propõe-se  também  acrescentar  o  §  7º  ao  art.  225,  que  possibilita  ao  Poder

Executivo adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado, sempre

que  outra  unidade  da  Federação  conceder  benefício  fiscal  não  previsto  em  lei

complementar  ou  convênio  celebrados  nos  termos  da  legislação  específica.  O

parágrafo a ser incluído dispõe que essas medidas, ainda que se diferenciem dos

benefícios e incentivos fiscais concedidos por outras unidades da Federação, visam a

assegurar  aos  contribuintes  instalados  no  Estado,  ou  que  nele  desejem  se

estabelecer, carga tributária necessária à efetivação de isonomia tributária, igualdade

competitiva e livre concorrência; a manter ou a ampliar a mão de obra empregada no

Estado e a minimizar ou a prevenir as perdas de arrecadação decorrentes da perda

de mercado ou da migração de empresas instaladas no Estado para outras unidades

da Federação.

O projeto pretende ainda estabelecer que os incentivos fiscais previstos nos arts.

32-A ao 32-H da Lei nº 6.763, de 1975, e no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000,

concedidos  por  meio  de  regime  especial,  serão  encaminhados  à  Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma prevista no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. O

Pró-Confins, criado pela Lei nº 13.449, de 2000, tem o objetivo de consolidar o Estado

como polo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior,

mediante  o  aproveitamento  da  infraestrutura  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo

Neves. Entre as medidas para a efetivação do Programa, dispostas no art. 4º, está a

criação de área de neutralidade fiscal,  com o objetivo de desonerar de tributação

estadual as operações e prestações internas e de importação realizadas por empresa
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participante do Programa, nos termos do disposto no inciso V. O § 2º desse artigo

estabelece  que,  para  assegurar  o  cumprimento  do  inciso  V,  fica  concedido,  nos

termos e limites previstos em regime especial, crédito presumido ou redução de base

de cálculo às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo signatárias de

protocolo  de  intenções,  relativamente  ao  ICMS  devido  nas  operações  com

mercadorias ou bens relacionados com suas atividades, e aos fornecedores dessas

empresas,  relativamente  ao  ICMS  devido  nas  operações  com  bens  do  ativo

permanente, em operação interna a elas destinadas. Já os arts. 32-A ao 32-G da Lei

nº  6.763,  de  1975,  autorizam  o  Poder  Executivo  a  conceder  crédito  presumido,

resultando em redução da carga tributária em operações com diversas mercadorias,

como  embalagem  de  papel  e  de  papelão  ondulado;  papel  e  papelão  ondulado

destinado  à  fabricação  de embalagem; batata;  margarina;  medicamento  genérico;

polpa,  concentrado,  doce,  conserva  e  geleia  de  frutas;  suco,  néctar,  bebida  não

gaseificada  preparada  a  partir  de  concentrado  de  frutas;  polpa,  extrato,  suco  ou

molho de tomate, inclusive “ketchup”; disco fonográfico; arroz; feijão; alho; pão-do-dia;

farinha  de  trigo;  macarrão  não  cozido;  peixe,  carne  ou  outro  produto  comestível

resultante do abate de animais destinado à alimentação humana.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda ao projeto para corrigir

erro material na redação do inciso II do art. 3º, que faz referência ao art. 2º da Lei nº

13.449, de 2000, quando o correto seria o art. 4º.

Cabe observar que, 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  também  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.

Nesse sentido,  foi  encaminhado a esta Casa ofício do Secretário  de Estado de
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Fazenda que informa que, no que diz respeito à medida contida no parágrafo único

do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que prevê a possibilidade de redução da carga

tributária  para  estabelecimento  signatário  de  protocolo  firmado  com  o  Estado  e

localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da  Sudene,  não

representa renúncia de receita. Isso porque a previsão não alcança empresas já em

atividade e que, portanto, já recolhem ICMS, mas apenas empreendimentos novos

que vierem a se instalar no Estado. Desse modo, qualquer carga tributária incidente

sobre  esses novos  empreendimentos representará,  na verdade,  um acréscimo da

receita. Ainda conforme o ofício, tampouco  constitui renúncia de receita  o art. 32-H

proposto, que prevê a não exigência de estorno de créditos de ICMS relativos às

entradas de partes, peças e acessórios empregados na fabricação de locomotiva em

que a operação de saída da mercadoria seja alcançada pela isenção do imposto. Tal

medida visa tornar mais competitiva a fabricação de locomotivas no Estado, atraindo,

assim, novos investimentos para Minas Gerais.

Entendemos  que  o  projeto  promove,  além  de  adequações  necessárias  e

aperfeiçoamentos na legislação tributária, alterações que podem favorecer um setor

com grande potencial e representar um importante incentivo à economia das regiões

menos desenvolvidas do Estado, o que se coaduna com o esforço do governo do

Estado e, em especial, desta Casa, para a redução das desigualdades regionais. Por

esse motivo, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.336/2011, no

1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Corrêa, relator – João Vítor Xavier – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.442/2011, encaminhado

a  esta  Casa  por  via  da  Mensagem  nº  109/2011,  “altera  dispositivos  das  Leis  nº

15.424, de 30 de dezembro de 2004, nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
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autoriza  o  não  ajuizamento  de  execução  fiscal,  institui  formas  alternativas  de

cobrança e dá outras providências.”

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em análise visa a atingir cinco objetivos principais, a saber: 1) autoriza

o  não  ajuizamento  de  execução  fiscal  de  pequeno  valor,  a  ser  determinado  em

regulamento; 2) institui meios alternativos à cobrança de crédito estadual, podendo

incluir o nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito bem como promover o

protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa; 3) altera a Lei nº 15.424, de 2004,

para atribuir ao devedor o pagamento das despesas advindas do registro da penhora,

do protesto extrajudicial de sentença judicial e de certidão de dívida ativa; 4) estende

às autarquias e fundações do Estado a isenção dos emolumentos e taxas judiciárias,

bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de registro; 5)

altera a Lei nº 6.763, de 1975, para remitir os créditos tributários relativos ao Imposto

sobre  Circulação de Mercadorias  e  Prestação de Serviços  de Comunicação e de

Transporte Intermunicipal e Interestadual – ICMS – inscritos em dívida ativa até 31 de

agosto de 2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  esta  Comissão,  em  sua  esfera  de

competência,  aprecia  a  proposição  exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito, em obediência ao Regimento Interno.

A matéria objeto do projeto de lei em questão 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

tributário.
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No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça a tramitação do projeto nesta Casa.

1)  Do  não  ajuizamento  de  execução  fiscal  de  pequeno  valor  e  dos  meios

alternativos à cobrança judicial.

O art. 1º da proposição em análise autoriza a não execução judicial de crédito do

Estado, de natureza tributária e não tributária,  cujo valor  total seja inferior  a limite

estabelecido em regulamento, observados os critérios de economicidade, eficiência

administrativa e de custos de administração e cobrança. Além disso, dispõe que a

Advocacia-Geral  do  Estado  deverá  utilizar  formas  alternativas  de  cobrança  dos

créditos de que trata este artigo, podendo incluir  o nome do devedor no Cadastro

Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas

Gerais – Cadin-MG – ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de

proteção ao crédito, bem como promover o protesto extrajudicial da certidão de dívida

ativa. É importante ressaltar a ressalva contida no § 2º do dispositivo citado, o qual

expressamente diz que as medidas acima apontadas não impedem o ajuizamento de

qualquer ação de cobrança determinado por ato do Advogado-Geral do Estado.

Cumpre relembrar que é princípio assente na doutrina e jurisprudência pátrias que a

execução se  faz em benefício  do credor,  o  que se conhece como o princípio  da

utilidade da execução. Ao mesmo tempo, toda execução deve ser econômica, vale

dizer, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos

prejudicial possível ao devedor. Registre-se que razões desta ordem inspiraram, no

âmbito federal, a criação, por exemplo, da Lei Federal nº 11.941, de 27/5/2009, com

modificações posteriores.

As medidas propostas, seja em relação ao não ajuizamento de execução fiscal de

pequeno  valor,  seja  pela  instituição  de  meios  alternativos  à  cobrança  judicial,

resguardam as duas diretrizes acima, além de atender aos princípios da eficiência, da

economicidade e da responsabilidade fiscal, considerados os dados apresentados na

mensagem que acompanha o projeto em análise. Com efeito, relata a mensagem que

uma execução fiscal custa aos cofres do Estado cerca de R$15 mil reais. Logo, a

execução de valores abaixo desse patamar representa mais ônus do que benefícios

financeiros  para o Estado,  principalmente  quando se tem em vista que o resgate
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conseguido, em face das dificuldades de um processo judicial, é apenas de cerca de

5%. Perde também o Estado porque a equipe de procuradores do Estado, servidores

administrativos  e  magistrados  dedicados  ao  trabalho  de  execução  fiscal  ficará

envolvida  com  o  desempenho  de  tais  atividades  em  detrimento  do  exercício  de

atividades que poderiam representar mais retorno financeiro para o Estado. É que, de

acordo com os dados da mensagem, 52,18% das execuções fiscais no Estado são

inferiores a R$ 15.000,00. Esse número de execuções representa, contudo, apenas

1,12% do valor total da dívida ativa.

Em vista dos dados acima, os impactos financeiros para o Estado tendem a ser

positivos.  Além  disso,  a  expressa  previsão  de  possibilidade  de  ajuizamento  de

qualquer  ação  de  cobrança  determinado  por  ato  do  Advogado-Geral  do  Estado

reforça a proteção aos interesses creditícios do poder público.

Vale ressaltar que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como

Lei de Responsabilidade Fiscal, atenta a considerações daquele tipo, expressamente

determina que as exigências para a concessão de renúncia de receita não se aplicam

ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobrança (art. 14, § 3º, II).

Quanto à instituição de meios alternativos de cobrança dos créditos do Estado, não

há  impedimentos  formais  para  tanto,  dentro  de  sua  esfera  de  competência

administrativa. Tais inovações são, ademais, desejáveis, porque incorporam novas e

mais  eficientes  possibilidades  de  cobrança.  Citem-se,  a  propósito,  dados

mencionados na mensagem que encaminha a proposição em análise:

“Os  resultados  de  protesto  extrajudicial  de  certidão  de  dívida  ativa,  em  termos

arrecadatórios, são significativos, valendo ressaltar, por exemplo, o caso do Inmetro

que de 1% (um por cento) passou a resgatar 42% (quarenta e dois por cento) de sua

dívida ativa; o caso do Rio de Janeiro, que de 1% (um por cento) passou a resgatar

5% (cinco por cento) de sua dívida ativa. Consagração dos princípios da eficiência, da

economicidade e da gestão fiscal responsável.”

No entanto, o § 1º do dispositivo, ao relacionar as formas alternativas de cobrança,

prevê a inclusão do nome do devedor no Cadin-MG.

É  necessário  registrar,  porém,  que  a  inclusão  de  devedores  no  Cadin  já  está



1287
____________________________________________________________________________

devidamente prevista pela Lei  14.699,  de 2003,  e regulamentada pelo Decreto nº

44.694, de 2007, cabendo a cada órgão ou entidade da administração pública, no

âmbito de suas atribuições, promovê-la.

Portanto, o substitutivo redigido ao final deste parecer suprime a menção ao Cadin,

e o aprimora do ponto de vista da técnica legislativa, de modo que a autorização para

não execução judicial de determinados créditos conste de um artigo e a previsão de

formas alternativas de cobrança conste de outro, por se tratar de assuntos distintos e

independentes, embora relacionados.

2) Da atribuição ao devedor do pagamento das despesas advindas do registro da

penhora, do protesto extrajudicial de sentença judicial e de certidão de dívida ativa.

O projeto busca, também, alterar o art. 13 da Lei nº 15.424, de 2004, cuja redação

atual é a seguinte:

“Art. 13 - Os valores devidos pelo registro de penhora decorrente de ordem judicial

serão pagos,  na  execução  trabalhista,  a  final,  pelos  valores  vigentes à  época do

pagamento.”.

Com as mudanças propostas, o dispositivo passaria a ter o seguinte teor:

“Art. 13 – Os valores devidos pelos registros de penhora, protesto extrajudicial de

sentença judicial e de protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa serão pagos,

ao final, pelo devedor, de acordo com os valores vigentes à época do pagamento.”.

Cotejando-se os dois dispositivos, percebe-se que na redação proposta para o art.

13 foi suprimida a menção à execução trabalhista, de modo que o dispositivo passaria

a  ser  aplicável,  indistintamente,  a  qualquer  registro  de  penhora  ou  de  protesto

decorrente de ordem judicial, em processo trabalhista ou não, praticado no interesse

privado  de  qualquer  pessoa,  ainda  que  essa  tenha  condições  de  arcar  com  os

emolumentos e a taxa devidos.

Neste particular, o projeto apresenta duas impropriedades, enfatizadas pela Nota

Técnica nº 149/2011, da Secretaria de Estado da Fazenda. A primeira decorre do fato

de que “o propósito do dispositivo, em sua redação original, sempre foi beneficiar a

execução trabalhista, precisamente porque esse tipo de processo envolve, na maioria

dos casos, pessoas financeiramente hipossuficientes, que não possuem meios para

efetuar o pagamento dos tributos devidos pelo registro de penhora. Daí a previsão de



1288
____________________________________________________________________________

que, nesse caso específico, os valores seriam recolhidos pelo executado ao final do

processo.”  Ainda  quanto  à  matéria  trabalhista,  a  nota  técnica  recomenda  a

necessidade  de  contemplar  demanda  apresentada  pelo  Tribunal  Regional  do

Trabalho da 3º Região por mais efetividade ao protesto de títulos judicias trabalhistas,

afastando  a  obrigatoriedade  de  recolhimento  prévio  de  emolumentos  e  Taxa  de

Fiscalização  Judiciária  devidos  pelo  registro  de  protesto  dos  referidos  títulos.

Justificou-se a alteração dizendo-se que a Justiça do Trabalho atua, na maioria dos

casos, em feitos que envolvem pessoas em situação de dependência econômica, que

não  podem  dispor  do  valor  relativo  aos  emolumentos  e  à  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária sem prejuízo do próprio sustento.

De outro lado, a notá técnica conclui que nada justifica ampliar o benefício para

pessoas que dele não necessitam, em prejuízo da prestação dos serviços notariais,

que  somente  receberiam  a  posteriori  a  remuneração  pelos  serviços  prestados  e

apenas nos casos em que os devedores viessem a efetuar o pagamento de suas

dívidas aos credores.

Acolhendo essas razões, o substitutivo mantém a redação original do art. 13 da Lei

15.424,  de  2004,  acrescida,  porém, da inclusão de protestos.  E faz as  correções

necessárias para tratar, de maneira mais coerente com a legislação específica sobre

o assunto, como deve ser feita a cobrança de valores devidos na apresentação e

distribuição de protesto de documentos de dívida pública, bem como estabelece quais

os documentos se incluem nesse conceito.

3)  Da isenção,  para as  autarquias  e fundações do Estado,  dos  emolumentos e

taxas judiciárias, bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais

e de registro

O projeto em análise altera a redação do art. 19 da Lei nº 15.424, de 2004, para

conceder isenção, às autarquias e fundações do Estado, dos emolumentos e taxas

judiciárias, bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de

registro.

Não  há  óbices  formais  para  a  tramitação  da  matéria.  O  art.  236,  §  2º,  da

Constituição Federal determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para a

fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
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registro. O referido parágrafo foi regulamentado na Lei nº 10.169, de 2000, a qual

dispõe,  em  seu  art.  1º,  que  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  fixarão  o  valor  dos

emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro.

Verifica-se, pois,  que o Estado de Minas Gerais  possui  competência para legislar

sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a Lei nº 15.424. Esta é a

norma que se pretende modificar por meio do projeto de lei em exame, inexistindo

óbice a que parlamentar deflagre o processo legislativo, neste caso.

Registre-se, ademais, que está consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal o entendimento de que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais

têm caráter tributário de taxa. Cite-se, por exemplo, a decisão proferida no julgamento

da ADI 3694, julgada em 20/9/2006. Sendo tributos estaduais, pode o Estado tratar

das hipóteses de sua isenção, inclusive em se tratando de emolumentos relativos aos

atos  praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro.  Neste  sentido,  decidiu  o

Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação ajuizada em face da Lei Federal nº 9.534,

de 2007,  que “a atividade que desenvolvem os titulares  das serventias,  mediante

delegação, e a relação que estabelecem com o particular são de ordem pública. Os

emolumentos  são  taxas  remuneratórias  de  serviços  públicos.  (..)  O  direito  do

serventuário é o de perceber, integralmente, os emolumentos relativos aos serviços

para os quais tenham sido fixados.” (ADC 5, julgado em 17/11/1999). Adicionalmente,

sem prejuízo da análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

pode-se dizer, em análise preliminar, que os impactos da proposição serão positivos,

na medida em que o Estado, em sentido amplo, passará a não desembolsar recursos

correspondentes  aos  emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos  serviços

notariais e de registro que serão objeto de isenção.

Outro ponto a ser analisado é que, de acordo com a Constituição da República, as

isenções  só  podem  ser  concedidas  mediante  lei  específica,  que  regule

exclusivamente  a  matéria  ou  o  correspondente  tributo  (art.  150,  §  6º).  É

desnecessário explicar que essa imposição constitucional expressa a preocupação do

constituinte  originário  com  a  concessão  indiscriminada  de  benefícios  fiscais,

resguardando  o  princípio  da  legalidade  formal  em  matéria  tributária,  vale  dizer,

somente lei, fruto do devido processo legislativo, pode prever hipótese de isenção.
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Oportunas, a propósito, as observações feitas por Ricardo Alexandre:

“Não  se  deve  dar  ao  citado  §  6º  uma interpretação  tão  restritiva  ao  ponto  de

considerar inconstitucional a concessão de um benefício fiscal por meio de uma lei

que  não  trate  exclusivamente  de  matéria  tributária,  pois  a  finalidade  da  restrição

constitucional  é  impedir  a  inserção  de  benefícios  fiscais  em  leis  de  conteúdo

totalmente alheio àquele relativo ao benefício.” (Direito Tributário Esquematizado. São

Paulo: Método, 2008, p. 161)

É este o sentido que a jurisprudência nacional tem acentuado quando aprecia a

matéria,  declarando a inconstitucionalidade de isenção tributária  mediante  decreto

oriundo do Poder Executivo (STJ, RMS 21.942/MS, j. m 15/2/2011) ou por resolução

legislativa (STJ, REsp. 723.575/MG, j. 26.06.2007).

Como o  projeto  em análise  resguarda  o  princípio  da  legalidade  formal  e  cuida

exclusivamente de questões tributárias, atende, pois, aos objetivos resguardados pelo

§ 6º da Constituição da República.

4)  Remissão de créditos  de  ICMS inscritos  em dívida  ativa  até  31/8/2011,  cuja

execução fiscal for igual ou inferior a R$5.000,00

Outra finalidade do projeto é remitir créditos de ICMS inscritos em dívida ativa até

31/8/2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$ 5.000,00.

A propósito,  registre-se  que  a  regra  do  art.  155,  §2º,  XII,  "g",  da  Constituição

Federal, referente ao ICMS, determina que a concessão, pelos Estados, de isenções,

incentivos e benefícios fiscais seja precedida de deliberação conjunta destes, o que

se tem realizado por meio do Conselho de Política Fazendária – Confaz. No caso,

quer o texto constitucional  preservar  o equilíbrio  federativo e evitar  que a "guerra

fiscal" entre unidades federadas coloque em risco a estabilidade político-econômica

do País.

Todavia, o projeto em apreço cuida de remissão de crédito de ICMS inscrito em

dívida ativa, situação que demanda tratamento próprio por não implicar risco para a

guerra fiscal e por favorecer o resgate das dívidas. Tendo em vista a dificuldade de

recebimento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa e o fato de que a sua

desoneração  estimula  o  seu  pagamento  –  como ocorreu  por  meio  das  Leis  nºs

14.062,  de  20/11/2001,  e  15.273,  de  29/7/2004,  em  que  houve  o  incremento  na
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arrecadação de 380,83% no exercício de 2001 e 258,86% em 2004, comparado com

o montante orçado para receita de dívida ativa nos respectivos orçamentos anuais –,

“a  concessão do  benefício  traz  consigo  a  medida  compensatória  para  a  suposta

renúncia”, conforme já conclui a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

quando da tramitação do Projeto  de  Lei  nº  2.399/2005,  que deu origem à  lei  de

incentivo a projetos desportivos.

Registre-se, finalmente, que não se aplica aqui o disposto na Lei Complementar nº

101, de 4/5/2000, que preconiza a necessidade de que esse tipo de proposta esteja

acompanhada de estudo técnico e das medidas compensatórias previstas no art. 14

desse diploma legal, por força da previsão contida no § 3º, II, do dispositivo.

Embora esse ponto do projeto não contenha vícios de ordem formal, do ponto de

vista da técnica legislativa, o dispositivo merece, porém, reparos. Sendo norma de

caráter  transitório,  pois  que aplicável  apenas  aos  créditos  tributários  inscritos  em

dívida ativa até 31/8/2011, o melhor é que ela conste de dispositivo autônomo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.442/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, revoga o art. 227-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 13 e 19 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando a lei acrescida do seguinte art. 13 -A:

“Art. 13 – Os valores devidos pelos registros de penhora e de protesto decorrente

de ordem judicial serão pagos, na execução trabalhista, ao final, pelo executado, de

acordo com os valores vigentes à época do pagamento.

Art. 13-A – Os valores devidos na apresentação e distribuição de documentos de

dívida pública levados a protesto serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato

elisivo do protesto, ou, quando protestado o título ou documento, no ato do pedido de

cancelamento do seu respectivo registro, observados os valores vigentes à época

desse pedido.
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§  1º  –  Não  serão  devidos  emolumentos,  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  nem

quaisquer  outras  despesas  pela  Fazenda  Pública  credora  quando  esta  solicitar  a

desistência ou o cancelamento do protesto por remessa indevida, bem como no caso

de sustação judicial.

§ 2º – Constituem documentos de dívida pública para os fins desta lei as certidões

de dívida ativa – CDA – inscritas na forma da lei, as certidões de dívida previdenciária

expedidas  pela  Justiça  do  Trabalho,  os  acórdãos  dos  Tribunais  de  Contas,  as

sentenças cíveis condenatórias e os demais títulos e documentos representativos de

créditos públicos.

(...)

Art. 19 – Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional

do Estado ficam isentos do pagamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária, bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de

registro de seu interesse.”.

Art. 2º – Fica a Advocacia-Geral do Estado – AGE – autorizada a não proceder à

execução judicial de crédito do Estado, de natureza tributária ou não tributária, cujo

valor total seja inferior a limite estabelecido em regulamento, observados os critérios

de  economicidade,  de  eficiência  administrativa  e  de  custos  de  administração  e

cobrança.

Parágrafo único – O disposto no “caput”  não impede o ajuizamento de ação de

cobrança determinada por ato do Advogado-Geral do Estado.

Art. 3º – A AGE poderá promover o protesto extrajudicial de documento de dívida

pública e incluir o nome do devedor em cadastro informativo, público ou privado, de

proteção ao crédito.

Parágrafo único – O disposto no “caput”  não impede o ajuizamento da ação de

cobrança.

Art.  4º  –  Ficam  remitidos  os  créditos  tributários  relativos  ao  Imposto  sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, inscritos em

dívida ativa até 31 de agosto de 2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior  a

R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que haja renúncia, por parte do executado, de
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honorários e despesas processuais que possam onerar o erário.

Parágrafo único – O limite previsto no “caput” levará em conta a soma dos créditos

tributários de cada contribuinte inscritos em dívida ativa do Estado.

Art. 5º – Fica revogado o art. 227-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  do  Governador  do  Estado,  “altera  a  Lei  nº  18.692,  de

30/12/2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para  transferência

gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da administração

pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo, em síntese, alterar os arts. 1º e 3º da Lei nº 18.692,

de 2009, substituindo a expressão “Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

– para  o  período  de  2008  a  2011”  constante  nesses  artigos  por  uma  referência

genérica ao PPAG.

Por meio da Mensagem nº 111/2011, o Governador informa que o projeto garante “a

compatibilidade  da  disciplina  dos  programas  sociais  à  legislação  orçamentário-

financeira  do  Estado  e,  de  modo  específico,  com  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - e suas revisões anuais, assegurando, assim, a continuidade

dos critérios de gestão dos programas, regulados pela Lei nº 18.692, de 2009, e cuja

execução já se encontra em curso”. Informa, ainda, que a lei acima citada “trouxe
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maior segurança e transparência para os operadores das transferências que são por

ela  reguladas,  com  inegáveis  ganhos  para  a  Administração,  seja  na  gestão,  na

execução ou no controle destas transferências.”

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que não se verifica

vício  formal  no  que toca  à  deflagração do processo legislativo  e  que  o  tema se

encontra no domínio da competência legislativa estadual. Todavia, em atenção aos

preceitos da técnica legislativa, apresentou a Emenda nº 1, com a qual concordamos.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

proposição, cumpre destacar que as alterações sugeridas irão contribuir para que as

medidas constantes na Lei nº 18.692, de 2009, tenham uma maior validade temporal,

garantindo, por consequência, a continuidade da execução de ações sociais já em

andamento no Estado.

Não obstante, apresentamos a Emenda nº 2 a fim de garantir a compatibilização

dos programas sociais previstos no anexo da lei  supracitada com o PPAG e suas

revisões anuais.

Ressalta-se  que  os  programas  sociais  geridos  ou  executados  com  base  na  lei

supracitada devem integrar o PPAG vigente.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.444/2011, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,

e com a Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA N° 2

Acrescente-se ao art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, a que se

refere o art. 1º do projeto, o seguinte § 3º:

“Art. 1º - (…)

'Art. 1º - (...)

§ 3º – As adaptações, alterações e atualizações dos programas sociais previstos no

Anexo desta Lei, quando necessárias, serão regulamentadas por decreto do Poder

Executivo, de modo a compatibilizá-los com o PPAG e suas revisões anuais.'.”.
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Corrêa -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora 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 alterar o art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975,

com o intuito de autorizar o Poder Executivo a conceder redução de carga tributária

para o feijão, o tijolo cerâmico, a areia, a brita, a telha plástica e o “kit” para gás

natural veicular, entre outros, bem como acrescentar o art. 12-A à referida lei, a fim de

criar  adicional de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicação – ICMS – incidente sobre mercadorias como bebidas alcoólicas,

cigarros e armas.

Uma  das  mudanças  propostas  no  art.  12  se  refere  à  alteração  do  §  20,  que

pretende autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 0% a carga tributária nas

operações  internas  com  tijolos  cerâmicos,  tijoleiras  (peças  ocas  para  tetos  e

pavimentos) de cerâmica, tapa-vistas (complementos de tijoleira) de cerâmica, telhas

cerâmicas,  manilhas  e  conexões  cerâmicas,  areia  e  brita.  O  objetivo  da  medida,

segundo  a  exposição  de  motivos  que  acompanha  o  projeto,  é  fomentar  o  setor

econômico  e  viabilizar  a  redução  do  déficit  habitacional.  Esses  produtos  estão

atualmente  mencionados  no  §  31  do  art.  12,  que  autoriza  a  redução  da  carga

tributária para até 7%. Por essa razão, o art. 3º do projeto promove a revogação dos

incisos I a VI do referido parágrafo.
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Outra  alteração no referido  artigo  pretende acrescentar  inciso  ao  §  30,  visando

autorizar o Poder Executivo a reduzir para até 12% a carga tributária nas operações

internas com telhas plásticas. Nesse caso,  a intenção é incentivar a aquisição da

mercadoria de estabelecimento de contribuinte situado no Estado.

Ainda no que diz respeito ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, o projeto pretende

acrescentar dois parágrafos com o objetivo de autorizar a redução da carga tributária

nas operações internas com “kit” para gás natural veicular – GNV – para até 12% e

naquelas com feijão para até 0%. No caso do GNV, de acordo com a exposição de

motivos, o intuito é incentivar o consumo de gás natural veicular no Estado, uma vez

que se trata de combustível com baixa emissão de gases tóxicos. Quanto ao feijão, o

objetivo é reduzir  o valor da mercadoria, já que é consumida especialmente pelas

classes menos favorecidas economicamente.

Cabe observar que, 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  também  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.

Sendo assim, no que diz respeito ao projeto em análise e ao Projeto de Lei nº

2.452/2011, também de autoria do Governador, foi encaminhado a esta Casa ofício do

Secretário de Estado de Fazenda que informa que as reduções de carga tributária

para as  operações com tijolos,  tijoleiras,  tapa-vistas,  telhas,  manilhas e conexões

cerâmicos,  areia  e brita,  telhas plásticas,  “kit”  para  GNV, feijão  e álcool  para  fins

carburantes,  conjuntamente,  geram impacto negativo na arrecadação do ICMS no

valor de aproximadamente R$65.000.000,00 por ano, que serão compensados pela

majoração da alíquota do óleo diesel, de 12% para 15%, a partir de 1º/1/2012, data

de vigência do Decreto nº 45.728, de 19/9/2011.
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A proposição cria ainda um adicional de dois pontos percentuais, até 31/12/2015,

sobre as alíquotas de ICMS incidentes nas operações com bebidas alcoólicas, exceto

aguardente  de  cana  ou  de  melaço,  e  nas  operações  com  cervejas  sem  álcool,

cigarros e produtos de tabacaria e armas. O objetivo do adicional é financiar o Fundo

de Combate à Pobreza, previsto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias – ADCT – da Constituição da República. Ressalta-se que se encontra em

tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.446/2011, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM –,

com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da miséria e da

extrema pobreza. Entre os recursos do FEM, está o adicional, nos termos do disposto

no inciso VII do art. 2º do referido projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, concluiu que a criação

do adicional não fere o disposto no art. 167, IV, da Constituição da República, o qual

veda vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Isso porque essa

regra comporta algumas exceções previstas no próprio texto constitucional, entre elas

o art. 82 do ADCT. Nos termos do § 1º do referido artigo, os Estados devem instituir

Fundo de Combate à Pobreza e, para seu financiamento, podem criar adicional de

até  dois  pontos  percentuais  na  alíquota  do  ICMS  sobre  os  produtos  e  serviços

supérfluos, nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º,

XII,  da Constituição. Esse dispositivo estabelece que, quanto ao ICMS, cabe a lei

complementar  definir  seus  contribuintes,  dispor  sobre  substituição  tributária  e

disciplinar  o regime de compensação do imposto,  entre  outras  disposições.  A Lei

Complementar nº 87, de 13/9/96, que dispõe sobre as normas gerais do ICMS, não

estabeleceu as condições a que se refere o § 1º do art. 82 do ADTC. Desse modo,

segundo a citada Comissão, dada a ausência de lei federal dispondo sobre o tema,

nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição da República, que trata da competência

concorrente, pode o Estado exercer a competência legislativa plena para atender a

suas  peculiaridades.  A  Comissão  salienta  ainda  que  o  art.  4º  do  projeto,  que

corresponde à cláusula de vigência, “está em perfeita consonância com os arts. 150,

III, 'b' e 'c', da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, os princípios

da  anterioridade  e  da  anterioridade  nonagesimal”.  Uma  vez  que  o  art.  12-A,
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acrescentado pela proposição, estabelece majoração de tributo, há que observar os

dois princípios constitucionais.

Tendo  em  vista  a  relevância  das  medidas  propostas  no  fomento  da  atividade

econômica, na redução do déficit habitacional, no favorecimento das classes de renda

mais  baixa e  na concretização de políticas  públicas  de cunho social,  apoiamos o

projeto.  Por  sugestão do Deputado Duarte  Bechir,  apresentamos emenda,  com o

intuito de reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com laje pré-

fabricada.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.447/2011,  no 1º

turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 20 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, de que trata o art. 1º projeto, a

seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

'Art.12 - (…)

§ 20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.'.”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem  

nº 118, a proposição em epígrafe autoriza a Minas Gerais Participações S.A – MGI –

a constituir subsidiária.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às



1299
____________________________________________________________________________

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

Financeira para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apreciou,  preliminarmente,  os  aspectos

jurídico, constitucional e legal da matéria, nos termos regimentais, opinando por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Quando  instada,  a  Comissão  de  Administração  Pública  analisou  o  mérito  da

proposição, opinando por sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão apreciar o mérito da matéria, conforme prescreve o art. 102,

VII, “d” e “f”, do Regimento Interno.

Fundamentação

MGI – a constituir subsidiária com a finalidade de realizar operações estruturadas

de mercado relacionadas a seus ativos, incluindo-se os direitos creditórios de que

seja cessionária, nos termos do art. 1º da Lei nº 19.266, de 2010.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com

dispositivo da Constituição do Estado, a subsidiária a ser criada pela MGI integrará,

necessariamente, a administração indireta e, portanto, será submetida aos princípios

constitucionais  que  regem  a  atividade  administrativa.  Além  disso,  a  subsidiária

somente  poderá  ser  criada  para  desempenhar  atividades  compatíveis  com  os

objetivos institucionais da empresa primária, isto é, da MGI, não sendo admitido o

exercício de atividade estranha a esses objetivos, conforme estipula a Lei Federal nº

6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

Nesse sentido, cabe explicitar o conceito de operações estruturadas de mercado a

que se refere o texto da proposição no que diz respeito à finalidade da subsidiária a

ser  criada.  Operações  de  finanças  estruturadas  são  aquelas  que  buscam

financiamento ou mitigação de risco para uma determinada atividade econômica de

forma diferente das convencionais,  tais como empréstimos, “swap” ou emissão de

ações ou debêntures. As reduções de custos e riscos financeiros associados a essas

operações são obtidas através da transferência de riscos financeiros de um ou mais

ativos e da geração de liquidez pela emissão de títulos lastreados nesses ativos. Um

exemplo  clássico  dessas  estruturas  é  a  operação  de  securitização,  na  qual  a

transferência de risco é obtida a partir da cessão definitiva dos ativos.
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Além disso, essas operações incluem estruturas que se utilizam da combinação da

tecnologia  da  securitização,  para a  geração de liquidez,  com a  de  derivativos  de

crédito,  para a transferência de risco de crédito.  Assim, as operações de finanças

estruturadas apresentam características como a presença de ativos-lastro obtidos a

partir de uma cessão definitiva ou, sinteticamente, a partir de derivativos de crédito; o

uso de instrumentos de propósito específico para auxiliar na segregação do risco de

crédito dos ativos securitizados do risco de crédito da instituição que os originou; e a

presença de títulos de séries ou classes diferentes, obtidos a partir do fatiamento –

“tranching” – do risco dos ativos que lastreiam esses títulos.

Essas operações estruturadas de mercado incluirão, de acordo com a proposição,

os direitos creditórios de que seja cessionária a MGI, nos termos do art. 1º da Lei  

nº  19.266,  de  2010.  O  referido  dispositivo  define  tais  direitos:  direitos  creditórios

originários de créditos tributários, objeto de parcelamentos administrativos, referentes

ao ICMS; direitos  creditórios  originários  de  créditos  devidos  ao Estado relativos à

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e minerais em território

mineiro, observados os limites fixados pela Resolução nº 43, de 2001, do Senado

Federal; e carteiras de ativos e créditos adquiridos pelo Estado em decorrência da

extinção  da  MinasCaixa  e  da  alienação  das  ações  representativas  do  controle

acionário do Credireal e do Bemge.

Portanto, depreende-se da análise de finalidade da subsidiária  a ser  criada que

suas atividades estarão em conformidade com os objetivos institucionais da empresa

primária  –  MGI  –,  sobretudo  no  que  diz  respeito  à  finalidade  dessa  sociedade,

definida no art. 2º, IV, de seu estatuto social, segundo o qual é seu objetivo, entre

outros, assessorar os dirigentes da Secretaria de Estado de Fazenda e colaborar com

o Sistema Estadual  de Finanças nos assuntos relacionados com as participações

acionárias do Estado.

Dessa forma, cabe salientar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.984, de 1998, o

Sistema Estadual de Finanças tem por finalidade “gerir as finanças públicas e integrá-

las na estratégia global da política de desenvolvimento econômico e social do Estado

de Minas  Gerais”.  Por  força do  art.  4º,  III,  “e”,  dessa lei,  a  MGI  faz parte  desse

Sistema, na condição de entidade vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda.
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Entendemos que, ao se criar  a subsidiária,  o Estado pretende gerar excedentes

financeiros, através da realização de operações de mercado que ocorrerão a partir da

transformação dos direitos creditórios cedidos por lei à empresa primária – MGI – em

ativos  financeiros  livremente  negociáveis,  com  possibilidades  de  minimização  de

custo financeiro de operação e de transferência eficiente de riscos.

No que tange à questão orçamentária, a criação da subsidiária da MGI não trará

impacto às finanças públicas,  uma vez que os recursos financeiros  necessários à

condução  do  empreendimento  advirão  de  fontes  próprias  da  empresa  primária.

Segundo o Relatório da Administração da MGI, para o exercício de 2010, o capital

social da sociedade é de R$140 milhões, tendo sido apurado um lucro líquido no

exercício de R$46,3 milhões.

Finalmente,  ressalte-se  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  atualmente  em

tramitação nesta Casa, que trata do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

– 2012-2015, prevê um programa especial que inclui a Ação 7700 – Programação a

cargo da MGI, cuja finalidade é viabilizar o aporte de recursos do Tesouro Estadual na

MGI, tendo em vista capitalizar a empresa e garantir o alcance dos seus objetivos

institucionais, e o Programa Especial 768 – Aporte de Capital – MGI, cuja Ação 6007

– Participação Societária – visa a que a empresa participe com recursos financeiros e

com bens no capital social de empresas públicas ou privadas.

Entretanto, entendemos que o texto da proposição merece ser adequado à melhor

técnica legislativa, motivo pelo qual propomos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1,

apresentada na Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.450/2011, no

1º  turno,  com a  Subemenda  nº  1  à  Emenda nº  1,  apresentada  na Comissão de

Administração Pública.

SUBEMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput” do art. 1º, a expressão “ integrais ou não, de propósitos

específicos ou não”, pela expressão “nas formas admitidas em lei”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia,  Presidente –  Gustavo Perrella,  relator  – Gustavo Corrêa  –  João Vítor
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Xavier – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem  

nº 119/2011, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais – BDMG – a constituir subsidiária.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apreciou,  preliminarmente,  os  aspectos

jurídico, constitucional e legal da matéria, nos termos regimentais, opinando por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Quando  instada,  a  Comissão  de  Administração  Pública  analisou  o  mérito  da

proposição, opinando por sua aprovação com Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão apreciar o mérito da matéria, conforme prescreve o art. 102,

VII, “d” e “f”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise autoriza o Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas  Gerais  –  BDMG  –  a  constituir  subsidiária  com  a  finalidade  de  apoiar  o

desenvolvimento  de  novos  empreendimentos,  em  cujas  atividades  se  incorporem

novas tecnologias; apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica,

tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas de retorno

para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza

das  atividades;  realizar  operações  visando  ao  desenvolvimento  de  projetos  e

empreendimentos  de  empresas  privadas  com  importância  e  relevância  para  a

economia do Estado;  contribuir  para o fortalecimento do mercado de capitais,  por

intermédio de estruturação de operações de capitais e oferta de valores mobiliários

visando  à  democratização  da  propriedade  do  capital  das  empresas;  administrar

carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros; e prestar assessoria técnica
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para estruturação financeira de projetos de infraestrutura pública ou privada para o

Estado.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com

dispositivo da Constituição do Estado, a subsidiária a ser criada pelo BDMG integrará,

necessariamente, a administração indireta e, portanto, será submetida aos princípios

constitucionais  que  regem  a  atividade  administrativa.  Além  disso,  a  subsidiária

somente  poderá  ser  criada  para  desempenhar  atividades  compatíveis  com  os

objetivos institucionais da empresa primária, isto é, do BDMG, não sendo admitido o

exercício de atividade estranha àqueles objetivos, conforme estipula a Lei Federal nº

6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

No que tange à empresa primária, o BDMG, trata-se de uma instituição existente

desde o ano de 1962. Instituída pela Lei nº 2.607, tinha, inicialmente, o objetivo de

prestar assistência financeira e, inclusive, de oferecer crédito aos que desejassem

adquirir terras para fins de atividades rurais. Em 1988, o Banco foi transformado em

autarquia estadual nos termos da Lei nº 9.678, que estabeleceu como objetivo da

instituição  proporcionar  recursos  aos  programas  e  projetos  de  interesse  do

desenvolvimento  econômico  e  social  do  Estado,  com  apoio  prioritário  ao  setor

privado,  exercendo os negócios  próprios  dos bancos de desenvolvimento.  Com a

edição da Lei nº 10.092, de 1989, o BDMG foi transformado em empresa pública, em

atendimento  ao  disposto  no  art.  13  do  Ato  das  Disposições  Transitórias  da

Constituição  do  Estado,  passando,  dessa  forma,  a  integrar  o  sistema  financeiro

estadual.

Da análise da mensagem do Governador, é pertinente deduzir que a atuação da

subsidiária  a  ser  criada  será  pautada  por  diretrizes  estratégicas  formuladas  em

conjunto  com  o  BDMG e  direcionada  a  apoiar  o  processo  de  capitalização  e  o

desenvolvimento de empresas privadas. A concretização desse objetivo poderá se

dar por meio de participações societárias de caráter minoritário e transitório e pela

busca  do  fortalecimento  do  mercado  de  valores  mobiliários  brasileiro  e  da

democratização da propriedade do capital das empresas.

A respeito  dos  objetivos  da  subsidiária  a  ser  criada,  pode-se  citar  o  Fundo  de

Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC –, registrado na Comissão de Valores
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Mobiliários  – CVM –,  cujo  agente estruturador  é  o BDMG.  Recém  lançado,  esse

fundo, que prevê uma distribuição de cotas no valor de R$110 milhões, tem como

objetivos proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, com rendimentos de

longo prazo, por meio do investimento dos recursos do fundo preponderantemente na

aquisição de direitos de crédito e subsidiariamente na aplicação dos recursos livres

em ativos financeiros, em estrita observância à política de investimento do BDMG.

A julgar pela preferência revelada na mensagem do Governador, que informa sobre

a intenção de adaptar o caso do BDMG e de sua subsidiária a ser criada aos moldes

do que ocorre, no plano federal,  entre o Banco de Desenvolvimento Econômico e

Social – BNDES – e sua subsidiária BNDES Participações S.A. – BNDESPAR –, há

uma tendência  de  se  incorporarem  as  atividades  da  subsidiária  a  ser  criada  às

atividades  da  empresa  primária,  o  BDMG.  Ambos  atuarão,  portanto,  em  sinergia

operacional  nas  áreas  de  investimento  e  desinvestimento  e  acompanhamento  da

carteira de renda variável relacionada a operações diretas com pequenas e médias

empresas e a operações indiretas por meio de fundos fechados de investimento –

como é o caso do fundo exemplificado anteriormente.

Assim,  nota-se a estratégia governamental  de promover  intervenção no domínio

econômico, com ênfase na propulsão de empreendimentos produtivos portadores de

intensidade tecnológica, economicamente eficientes, que apresentem atratividade do

ponto de vista do retorno sobre o investimento. Se bem conduzida, essa estratégia

pode  impactar  positivamente  a  geração  de  riqueza  no  Estado,  com  adequada

distribuição  territorial  de  investimentos  que  busque  ampliar  o  desenvolvimento

econômico regional pela via da atuação do Estado como indutor de crescimento.

No que tange à questão orçamentária, a criação da subsidiária do BDMG não trará

impacto às finanças públicas,  uma vez que os recursos financeiros  necessários à

condução  do  empreendimento  advirão  de  fontes  próprias  da  empresa  primária.

Segundo o Relatório da Administração do BDMG, para o exercício de 2010, o capital

social  da  empresa  é  de  

R$1 bilhão,  tendo sido apurado um lucro líquido ajustado no exercício de R$51,9

milhões.

Finalmente,  ressalte-se  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  atualmente  em
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tramitação nesta Casa, que trata do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

– 2012-2015, prevê um Programa Especial que inclui a Ação 7752 – Programação a

cargo do BDMG, cuja finalidade é viabilizar o aporte de recursos do Tesouro Estadual

no  BDMG,  tendo  em  vista  capitalizar  a  empresa  e  garantir  o  alcance  dos  seus

objetivos institucionais, e o Programa Especial 721 – Capitalização do BDMG, cuja

Ação 6009 –  Capitalização do BDMG – visa  a  aumentar  o patrimônio  líquido  do

Banco, através da integralização de capital social.

Entretanto, entendemos que o texto da proposição merece ser adequado à melhor

técnica legislativa, motivo pelo qual propomos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1,

apresentada na Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.451/2011, no

1º  turno,  com a  Subemenda  nº  1  à  Emenda nº  1,  apresentada  na Comissão de

Administração Pública.

SUBEMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput”  do art.  1º, a expressão “integrais ou não, de propósitos

específicos ou não”, pela expressão “nas formas admitidas em lei”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Gustavo Corrêa – João Vítor Xavier –

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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  em  análise  objetiva  reduzir  a  alíquota  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 – incidente nas operações

internas com álcool para fins carburantes, de 22% para 19%. Segundo a mensagem

do Governador, a intenção é incentivar o consumo de combustível de fonte renovável

e menos poluente e desonerar o consumidor final.

A proposição também promove o aprimoramento das regras relativas à apropriação

de  crédito  do  ICMS decorrente  da  aquisição  de  bens  para  o  ativo  imobilizado  –

conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa,

como, por exemplo, edifícios, máquinas e equipamentos. Desse modo, propõe-se a

inclusão, na legislação tributária, de regras para permitir a apropriação de crédito em

situações específicas, que não eram consideradas na regra geral, corrigindo assim

algumas  distorções  provocadas  pela  regra  vigente.  Pela  norma  em  vigor,  a

apropriação do crédito decorrente da aquisição de bem destinado ao ativo imobilizado

do estabelecimento  deve ser  feita  à razão de um quarenta  e  oito  avos  por  mês,

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem

no  estabelecimento.  As  alterações  propostas  permitem  que,  na  hipótese  de

transferência do bem entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados no

Estado, o estabelecimento que receber o bem continue aproveitando o crédito até

que  se  complete  o  período  de apropriação  de 48  meses;  o  estabelecimento  que

possua  atividade  sazonal  possa,  mediante  autorização  do  Poder  Executivo,

suspender  o  aproveitamento  das  parcelas  do  crédito  nos  períodos  em  que  não

ocorrerem  saídas  de  mercadorias;  e  que  o  estabelecimento  que  adquira  o  bem

durante  a  fase  de  instalação  da  empresa possa,  mediante  autorização do  Poder

Executivo, começar a apropriar as frações do crédito correspondente no mês em que

se iniciarem suas atividades operacionais. Conforme a mensagem do Governador, as

mudanças tornam mais  justa  a legislação tributária  e mais  efetiva  a aplicação do

princípio da não cumulatividade, consagrado no art. 155, § 2º, I, da Constituição da

República.

Cumpre observar que, 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
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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.

Sendo assim, no que diz respeito ao projeto em análise e ao Projeto de Lei nº

2.447/2011, foi encaminhado a esta Casa ofício do Secretário de Estado de Fazenda

que  informa  que  as  reduções  de  carga  tributária  para  as  operações  com  tijolos,

tijoleiras,  tapa-vistas,  telhas,  manilhas e conexões cerâmicos,  areia e  brita;  telhas

plásticas; “kit' para gás natural veicular – GNV –; feijão e álcool para fins carburantes,

conjuntamente,  geram  impacto  negativo  na  arrecadação  do  ICMS  no  valor  de

aproximadamente R$ 65 milhões por ano, que serão compensados pela majoração

da alíquota do óleo diesel, de 12% para 15%, a partir de 1º/1/2012, data de vigência

do Decreto nº 45.728, de 19/9/2011.

Cabe,  ainda,  proceder  a  alguns  esclarecimentos  acerca  do  termo  “ativo

imobilizado”, utilizado na proposta de alteração do § 13 e da subalínea “a.5” do item 4

do § 5º do art. 29 da Lei nº 6.763, de 1975. No restante do referido artigo, assim como

em outros dispositivos da lei,  o termo utilizado, no entanto,  é “ativo permanente”.

Esses termos são definidos pela Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76, que dispõe sobre

as Sociedades por Ações. A Seção III do Capítulo XV estabelece os grupos de contas

que  devem  constar  no  Balanço  Patrimonial  das  empresas.  No  §  1º  do  art.  178,

constam as contas que devem compor o ativo – que compreende os bens, os direitos

e valores a receber de uma entidade –, dispostas em ordem decrescente de grau de

liquidez dos elementos nelas registrados. O seu art. 178, § 1º, II, incluído pela Lei

Federal nº 11.941, de 2009, estabelece que o ativo não circulante – que agrupa os

bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade

e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade – é

composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Na redação que vigorava anteriormente, o ativo imobilizado era um dos componentes
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do ativo permanente, termo que deixou de existir. A fim de proceder à uniformização

do termo, adotando a nomenclatura vigente, não apenas no art. 29, mas em toda a

lei, apresentamos emenda ao projeto.

A proposição, ao incentivar o consumo de combustível de fonte renovável e menos

poluente,  pode  contribuir  para  a  redução  das  emissões  de gases  causadores  do

efeito estufa e, ao modificar as regras relativas à apropriação de crédito do ICMS

decorrente da aquisição de bens para o ativo imobilizado, torna essas regras mais

justas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.452/2011, no

1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao projeto, onde convier, o seguinte artigo:

Art.  … – Fica  substituída a expressão “ativo permanente”  pela  expressão “ativo

imobilizado” no item 6 do § 1º do art. 5º, no inciso II do art. 6º, nos incisos XI e XIII do

art. 7º, no inciso II do § 29 do art. 12, no inciso III do art. 22, no “caput” do art. 29, na

alínea “a” e na subalínea “a.4” do item 4 do § 5º do art. 29, no § 4º do art. 31, nos §§

4º,  5º,  6º  e 12 do art.  32 e no inciso VII  do art.  32-A da Lei  nº  6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo  Corrêa  -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe altera

a Lei Complementar nº 102, de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE.

O projeto foi aprovado no 1° turno, com as Emendas nos 1 a 5 e as Subemendas n°

1  às  Emendas  nos  6  a  8.  Foram  anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei

Complementar nos 17 e 20/2011, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas, em
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atenção  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno.  O  Projeto  de  Lei

Complementar  no  17/2011  foi  retirado  de  tramitação  a  pedido  do  Presidente  do

Tribunal de Contas por meio do Ofício nº 12/2011.

Retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos

regimentais. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição, em sua forma original, pretende instituir, no âmbito do TCE, o Termo

de  Ajustamento  de  Gestão.  Esse  instrumento  poderá  ser  proposto  aos  Poderes,

órgãos e entidades controlados pela Corte de Contas, com vistas a regularizar atos e

procedimentos.

Na justificativa do projeto, o Presidente do Tribunal de Contas salienta que o projeto

de lei visa adequar o funcionamento do Tribunal ao modelo de consensualidade e que

o  principal  objetivo  da  proposição  seria  modernizar  os  mecanismos  de  controle,

substituindo  parcialmente  a  lógica  do  controle-sanção  pela  lógica  do  caráter

pedagógico.

Durante a tramitação do projeto, o Presidente do Tribunal de Contas enviou a esta

Casa o  Projeto  de  Lei  Complementar  no  20/2011,  que versa  sobre  a  estrutura  e

organização do Ministério Público junto à Corte de Contas mineira, o qual foi anexado

ao projeto de lei  em tela. Ressaltamos que as medidas propostas pelo Tribunal já

foram incorporadas integralmente à proposição em análise por meio das emendas

aprovadas no 1º turno.

No que concerne à competência desta Comissão, temos a informar que o Termo de

Ajustamento de Gestão busca corrigir os atos antes que seus efeitos ocorram, o que

pode prevenir  o  mau uso dos  recursos  públicos,  provocando  uma alocação mais

eficiente destes.

Além disso, apresentamos as Emendas nos1 a 3,  que promovem alterações no

texto  da  Lei  Complementar  nº  102,  de  2008,  com  vistas  a  aprimorar  o  texto  do

vencido e adequá-lo às práticas do Tribunal de Contas do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

8/2011, no 2º turno, com as Emendas n°s 1 a 3.
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EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:

“Art.  … – O parágrafo único do art.  17 da Lei  Complementar n° 102, de 17 de

janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 17 – (…)

Parágrafo único – As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.'.”.

EMENDA N° 2

Dê-se aos arts. 110-C e 110-D do vencido a seguinte redação:

“Art. 110-C – São causas interruptivas da prescrição quaisquer atos do Tribunal de

Contas que denotem o exercício de sua pretensão fiscalizatória.

§ 1º – Consideram-se atos de exercício de pretensão fiscalizatória,  para fins de

interrupção da prescrição:

I  –  despacho ou decisão  que determine a  realização  de  inspeção  cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II – autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III – autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por

lei ou ato normativo;

IV – instauração de tomada de contas especial do Tribunal de Contas;

V – despacho que receba denúncia ou representação;

VI – citação válida.

§ 2º – Interrompida a prescrição da pretensão punitiva na ocorrência de qualquer

das hipóteses previstas no § 1°, o prazo recomeçará  a contar, do início, uma única

vez.

Art.  110-D  –  As  causas  suspensivas  de  prescrição  serão  disciplinadas  em  ato

normativo próprio.

Parágrafo  único  –  Cessada  a  causa  suspensiva  da  prescrição,  retoma-se  a

contagem do prazo do ponto em que tiver parado.”.

EMENDA N° 3
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Dê-se ao art. 110-G do vencido a seguinte redação:

“Art.  110-G – A pretensão punitiva do  Tribunal  de Contas prescreverá em cinco

anos, contados da data de interrupção da prescrição, desde que não tenha havido

decisão de mérito irrecorrível.”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia,  Presidente e relator -  Antônio Júlio  -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008, os seguintes incisos XXXIX e XL e § 1º, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 2º:

“Art. 19 – (...)

XXXIX – dirigir a “Revista do Tribunal de Contas” e designar Auditor para exercer a

função de Vice-Diretor;

XL – coordenar os trabalhos da comissão de jurisprudência e súmulas.

§ 1º – O Presidente não admitirá denúncia ou representação, nem determinará a

autuação de processos, quando verificar a ocorrência de prescrição ou decadência,

salvo comprovada má-fé.”.

Art. 2º – O art. 28 da Lei Complementar nº 102, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 28 – O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete Procuradores

nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento observará as regras previstas

na Constituição da República e na Constituição do Estado.

§  1º  –  Dentre  os  Procuradores  a  que  se  refere  o  “caput”  serão  escolhidos  o

Procurador-Geral,  nos  termos  do  art.  31,  e  o  Subprocurador-Geral,  por  ato  do

Procurador-Geral.

§ 2º – O mandato do Subprocurador-Geral coincidirá com o do Procurador-Geral.
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§ 3º – Ao Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se os princípios institucionais

da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.”.

Art. 3º – Os §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 2008, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – (...)

§ 2º – O Procurador-Geral será substituído pelo Subprocurador-Geral, em caso de

vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias

ou outro afastamento legal, e, na ausência ou impedimento deste, por Procurador,

observada  a  ordem  de  antiguidade,  conforme  o  disposto  no  art.  18  desta  lei

complementar.

§ 3º – O Subprocurador-Geral ou o Procurador, nas substituições a que se refere o

§ 2º, terá direito à parcela indenizatória prevista no § 1º, em valor proporcional ao

período de substituição.”.

Art.  4º  –  A Lei  Complementar  nº  102,  de  2008,  passa  a  vigorar  acrescida  do

seguinte art. 31-A:

“Art.  31-A –  A totalidade  dos  membros  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal

compõe  o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e  deliberativo  máximo,

presidido pelo Procurador-Geral e regulamentado por ato normativo próprio.”.

Art. 5º – O § 2º do art. 32 da Lei Complementar nº 102, de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 32 – (...)

§ 2° – As atribuições previstas nos incisos III, V e VI do “caput” são de competência

do Procurador-Geral e, por delegação, do Subprocurador-Geral e dos Procuradores.”.

Art. 6º – Ficam acrescentados ao art. 57 da Lei Complementar nº 102, de 2008, os

seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 57 – (...)

§  3º  –  Os documentos necessários  para a  produção da defesa do responsável

poderão  ser  solicitados  diretamente  ao  Tribunal,  mediante  petição  devidamente

fundamentada,  quando  ficar  comprovado  que  o  acesso  aos  documentos  foi

obstaculizado pela administração.

§ 4º – O prazo para a defesa do responsável ficará suspenso até que o Tribunal
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tome as providências necessárias para a obtenção dos documentos a que se refere o

§ 3º.”.

Art. 7º – A Lei Complementar nº 102, de 2008, fica acrescida dos seguintes arts. 93-

A e 93-B:

“Art. 93-A – Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas, Termo de Ajustamento

de Gestão para regularizar atos e procedimentos dos Poderes, órgãos ou entidades

por ele controlados.

§ 1º – O Termo de Ajustamento a que se refere o “caput” poderá ser proposto pelo

Tribunal de Contas ou pelos Poderes, órgãos e entidades por ele controlados, desde

que não limite a competência discricionária do gestor.

§ 2º – A assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão suspenderá a aplicação de

penalidades ou sanções, conforme condições e prazos dispostos no referido termo.

§ 3º – É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão nos casos em

que esteja previamente configurado o desvio de recursos públicos e nos casos de

processos com decisão definitiva irrecorrível.

§ 4º – Nos casos em que o Termo de Ajustamento de Gestão impuser obrigações a

particulares,  por  via  direta  ou  reflexa,  estes  deverão ser  notificados  previamente,

observado o devido processo legal.

§ 5º – Os efeitos decorrentes da celebração de Termo de Ajustamento de Gestão

não  serão  retroativos  se  resultarem  no  desfazimento  de  atos  administrativos

ampliativos de direito, salvo no caso de comprovada má-fé.

§ 6º – O não cumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de

Gestão pelas autoridades signatárias enseja sua automática rescisão.

§ 7º – Cumpridas as obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Gestão, o

processo relativo aos atos e procedimentos objeto do termo será arquivado.

§ 8º – O Termo de Ajustamento de Gestão será publicado na íntegra no órgão oficial

do Tribunal de Contas.

Art.  93-B  –  O  Tribunal  de  Contas  regulamentará  a  aplicação  do  Termo  de

Ajustamento de Gestão em ato normativo próprio.”.

Art. 8º – Ficam acrescentados ao art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008, os

seguintes §§ 3º e 4º:
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“Art. 96 – (...)

§ 3º – Será de quinze dias o prazo máximo para que os processos com medida

cautelar permaneçam em cada órgão interno do Tribunal e no Ministério Público junto

ao Tribunal.

§  4º  –  Em  caso  do  não  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no  parágrafo

anterior, fica facultado ao Relator a adoção de medidas para agilizar a tramitação do

processo, inclusive submetê-lo diretamente à deliberação, quando for o caso, sem

prejuízo  da  manifestação  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal  na  sessão  de

julgamento.”.

Art. 9º – Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 102, de 2008, os seguintes

arts. 110-A a 110-H, que constituem o Título V-A – Da Prescrição e da Decadência:

“TÍTULO V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  110-A  –  A  prescrição  e  a  decadência  são  institutos  de  ordem  pública,

abrangendo as ações de fiscalização do Tribunal de Contas.

Parágrafo único – O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou a requerimento do interessado.

CAPÍTULO II

DA PRESCRIÇÃO

Art. 110-B – A pretensão punitiva do Tribunal de Contas fica sujeita a prescrição,

conforme o prazo fixado para cada situação.

Seção I

Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

Art.  110-C –  Adotam-se como causas interruptivas e suspensivas  da prescrição

aquelas previstas na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º – Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a contar, uma única vez, do

início, a partir da data em que tiver cessado o ato interruptivo.
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§ 2º – Cessada a causa suspensiva da prescrição, retoma-se a contagem do prazo

do ponto em que tiver parado.

Art.  110-D  –  Além  das  causas  previstas  no  “caput”  do  art.  110-C,  também

interrompem a contagem do prazo prescricional quaisquer atos do Tribunal de Contas

que denotem o exercício de sua pretensão fiscalizatória.

Parágrafo único – Consideram-se atos de exercício de pretensão fiscalizatória, para

fins de interrupção da prescrição:

I  –  despacho ou decisão  que determine a  realização  de  inspeção  cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II – autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III – autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por

lei ou ato normativo;

IV – instauração de tomada de contas especial;

V – despacho que receba denúncia ou representação;

VI – assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão.

Seção II

Dos prazos da prescrição

Art. 110-E – Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas,

considerando-se como termo inicial para contagem do prazo a data de ocorrência do

fato.

Art.  110-F –  A pretensão  punitiva  do  Tribunal  de  Contas  prescreverá  quando a

paralisação da tramitação processual do feito, em um setor, ultrapasse o período de

cinco anos.

Parágrafo único – Os agentes que derem causa à paralisação injustificada poderão

ficar sujeitos  à aplicação de sanções mediante processo administrativo disciplinar,

regulamentado em lei própria.

Art. 110-G – A pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreverá em dez anos,

contados da data de interrupção da prescrição, desde que não tenha havido decisão

definitiva de mérito ou causa suspensiva daquele prazo.
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CAPÍTULO III

DA DECADÊNCIA

Art. 110-H – Salvo disposição legal em contrário, não se aplica a decadência às

normas que interrompem ou suspendem a prescrição.

Parágrafo único – Nas aposentadorias, reformas e pensões concedidas há mais de

cinco anos, bem como nas admissões ocorridas há mais de cinco anos, contados da

data de entrada do servidor em exercício, o Tribunal de Contas determinará o registro

dos atos que a administração já não puder anular, salvo comprovada má-fé.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÃO FINAL

Art.  110-I  – O Tribunal publicará em sua página na internet a relação dos atos,

devidamente fundamentados, que reconhecerem a prescrição e a decadência a que

se referem os arts. 110-A a 110-H desta lei complementar.”.

Art. 10 – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 1 02, de 2008, o seguinte art.

114-A:

“Art. 114-A – O Tribunal de Contas publicará em seu diário oficial:

I – as decisões e deliberações das inspeções e auditorias realizadas;

II – mensalmente, o resumo pormenorizado da folha de pagamento do pessoal e a

contribuição do Estado para despesas com pessoal,  especificando-se as parcelas

correspondentes a servidores ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a

título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e de contribuições

previdenciárias;

III  – anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo

Tribunal na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade;

IV – no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, os quantitativos do quadro

de pessoal relativo ao último dia do semestre civil anterior, distribuídos por padrão na

carreira,  com  a  indicação  do  número  de  nomeados  e  exonerados  no  mesmo

período.”.

Art.  11  –  Ficam  revogados  os  incisos  III  e  IV  do  art.  20  e  o  art.  118  da  Lei

Complementar nº 102, de 2008.

Art. 12 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

16/2011

Comissão Especial

Relatório

Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Romeu Queiroz, a proposição em epígrafe visa

a garantir o acesso à informação e à internet.

Aprovada em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, 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.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta  em  estudo  visa  a  dar  nova  redação  ao  inciso  VII  do  art.  2º  da

Constituição Estadual, incluindo entre os objetivos prioritários do Estado o acesso à

informação. Ademais, acrescenta ao art. 227 da Carta mineira o seguinte § 2º:  “o

acesso à informação será assegurado,  notadamente,  por meio da implantação de

mecanismos de acesso à internet em todos os Municípios do Estado, na forma da lei”.

Com isso, o atual parágrafo único passaria a vigorar como § 1º.

Em 1º  turno,  esta  Comissão suprimiu,  por  meio  da  Emenda nº  1,  o  art.  2º  da

proposição,  por  entender  que  constitui  medida  inadequada  tratar,  no  Texto

Constitucional, de disposições tão específicas, cuja evolução ocorre com velocidade

incompatível  com  a  característica  da  perenidade inerente  a  todo texto  normativo,

notadamente quando se tem em conta que “as Constituições rígidas preveem um

processo  mais  solene  e  dificultoso  para  a  alteração  do  seu  texto  do  que  o

estabelecido para a legislação ordinária em função da necessidade de se garantir

mais estabilidade ao texto constitucional”.

Conforme  ressaltado  em  1º  turno,  a  proposta  em  tela  visa  a  conferir  maior

densidade normativa aos dispositivos constitucionais que versam sobre a liberdade

de informação, especialmente o inciso XIV do art. 5º da Constituição da República.

Por sua vez, a Emenda nº 2, aprovada por este órgão colegiado, tinha o objetivo de

acrescentar parágrafo ao art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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- ADCT - com o fim específico de impedir prejuízo a alguns servidores que, embora

em situação jurídica semelhante, recebem do Estado tratamento distinto.

Assim,  a  proposição  em  análise  está  em  consonância  com  os  preceitos

constitucionais  vigentes,  merecendo,  pois,  a  aprovação  desta  Casa  Legislativa.

Entretanto,  a  fim  de  aprimorar  a  redação  da  proposição,  sugere-se,  ao  final,  a

Emenda nº 1.

Conclusão

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

Constituição nº 16/2011 com a Emenda nº 1 ao vencido em 1º turno.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao §2º do  art.  115,  a que se refere o art.  2º  do vencido em 1º turno,  a

seguinte redação:

“Art. 115 - (...)

“§ 2º - O disposto no § 1º produzirá efeitos a partir de 15 de julho de 2003, vedados

quaisquer efeitos financeiros retroativos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Bosco, relator - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2011

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao inciso VII do art. 2º da Constituição do Estado e acrescenta

parágrafo ao art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso VII do art. 2º da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

VII - garantir a educação, o acesso à informação, o ensino, a saúde e a assistência

à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado ao art.  115 do Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 115 - (...)

§ 2º - O disposto no § 1º produzirá efeitos a partir de 15 de julho de 2003.”.
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Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 25/2011

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011, apresentada por mais de um

terço  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  primeiro  signatário  o

Deputado André Quintão, acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, 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 § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2011

Acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 2º da Constituição do Estado o seguinte inciso

XII:

“Art. 2º – (...)

XII – erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2011

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 86, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado.

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

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

constitucional:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Constituição do Estado o seguinte inciso

XII:

“Art. 2º - (...)

XII - erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de outubro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, 1º-Vice-Presidente - Inácio Franco, 2º-

Vice-Presidente  -  Paulo  Guedes,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário - Jayro Lessa, 3º-Secretário.

ATA

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique e João Leite

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  128/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.600/2011), do Governador do Estado - Ofício nº 11/2011, do Presidente do Tribunal

de Contas - Ofícios nºs 12 e 13/2011 (encaminhando o Projeto de Lei Complementar

nº 20/2011 e requerimento de retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar

nº 17/2011 e encaminhando o Projeto de Lei  nº  2.601/2011,  respectivamente),  do

Presidente  do  Tribunal  de  Contas  -  Ofícios  e  telegrama  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.602 a 2.608/2011 -



1322
____________________________________________________________________________

Requerimentos nºs 1.794 a 1.809/2011 - Requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos, de Assuntos Municipais (2) e de Meio Ambiente e de Minas e Energia e

dos Deputados Délio Malheiros e Antônio Júlio - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Política Agropecuária, de Saúde, do Trabalho, de Minas e Energia, de

Turismo e de Meio Ambiente e dos Deputados Bosco, Hely Tarqüínio e Antônio Júlio -

Questão  de  ordem  -  Registro  de  presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados  Jayro  Lessa,  Célio  Moreira,  Rogério  Correia,  Duarte  Bechir,  Vanderlei

Miranda e Duilio de Castro - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Decisão Normativa da Presidência nº 18 - Decisões da Presidência (2) - Palavras do

Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos:  Requerimento  contido  no  Ofício  nº  12/2011,  do  Presidente  do

Tribunal de Contas; deferimento - Requerimentos dos Deputados  Délio Malheiros e

Antônio  Júlio;  deferimento  -  Questões  de  ordem  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Assuntos Municipais (2) e de Meio Ambiente e de

Minas  e  Energia;  aprovação  -  Requerimentos  nºs  1.054/2011;  aprovação  -

Requerimento nº 1.055/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 1.057/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 1.061,

1.063, 1.065 e 1.107/2011; aprovação - Requerimento nº 1.108/2011; aprovação na

forma do Substitutivo  nº  1 -  Requerimento nº  1.112/2011;  aprovação  na forma do

Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.175/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação  de  Proposições:  Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição  nº  21/2011;  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique;  aprovação  do

requerimento - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

25/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.243/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.266/2011; discurso do

Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.378/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 1.912/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.111/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.291/2011; aprovação com a Emenda
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nº 1 -  Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei  nº 2.292/2011;  apresentação da

Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  encaminhamento  da  emenda  com  o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.353/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  2.390/2011;  requerimento  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.;

aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.448/2011;

requerimento  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.;  aprovação  do  requerimento  -

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final da

Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  25/2011;  aprovação  -  Requerimento  do

Deputado  Antônio  Júlio;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel -  Célio Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia .

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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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 Luiz Henrique, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  1º-Secretário  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 128/2011*

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto de lei  incluso que autoriza a abertura de crédito

especial em favor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço - Agência RMVA.

Com a tramitação do Projeto de Lei nº 18/2011 que cria a Agência RMVA, torna-se

necessária a abertura de crédito especial  de forma a viabilizar o atendimento das

despesas com sua implantação e manutenção.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de de 2011.

Senhor Governador,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza a

abertura de crédito especial no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) em

favor  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do Vale  do  Aço -

Agência RMVA.

O  crédito  especial  destina-se  a  cobrir  despesas  de  pessoal,  no  valor  de

R$400.000,00  (quatrocentos  mil  reais),  despesas  de  custeio  no  valor  de

R$500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  e  despesas  de  investimento  no  valor  de

R$100.000,00 (cem mil reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes do

excesso de arrecadação de recursos ordinários previsto para o exercício.

Informo-lhe que o projeto de lei se faz necessário tendo em vista o Projeto de Lei nº

18/2011,  em  tramitação  na  Assembleia  Legislativa,  que  cria  a  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA, tornado-

se indispensável a abertura de crédito especial de forma a viabilizar o atendimento

das despesas e a operacionalização da autarquia.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.600/2011

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

do Vale do Aço - Agência RMVA, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Parágrafo único -  Para fins  do disposto no “caput”  e para operacionalização da

Agência  RMVA  fica  criada  a  ação  “Implantação  e  Manutenção  da  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço”  dentro  do  Programa

Gestão Metropolitana, com o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

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

do excesso de arrecadação de recursos ordinários previsto para o corrente exercício.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de
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Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária “Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço - Agência RMVA”.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 11/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando

cópia do parecer prévio sobre o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de

2011, dos relatórios da unidade técnica e de pareceres da Auditoria e do Ministério

Público. (- Anexe-se à Mensagem nº 40/2011.)

“OFÍCIO Nº 12/2011*

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em face da necessidade de aprimoramento da redação do texto do Projeto de Lei

Complementar nº 17, em tramitação nessa augusta Assembleia Legislativa, e tendo

em vista que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não possui poder de

emenda, solicito a retirada do projeto acima mencionado e, com fulcro no art. 65, § 2º,

IV,  da  Constituição  Estadual,  submeto  à  aprovação  dessa  Casa  Projeto  de  Lei

Complementar  a seguir  anexado,  versando sobre a  estrutura  e  a  organização do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Reitera-se, nessa oportunidade, que o projeto tem por escopo suprir vício formal de

iniciativa da emenda parlamentar, aprovada à unanimidade por essa colenda Casa

Legislativa, que ampliou o número de Procuradores do Ministério  Público junto ao

Tribunal,  de quatro para sete  Procuradores -  art.  1º  da  LC 108/2009 -  em estrita

consonância com a recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

constante de ofício dirigido ao Exmo. Sr. Governador do Estado. O projeto visa, ainda,

adequar a organização daquele Órgão Ministerial, de forma a aprimorar quantitativa e

qualitativamente o desempenho de suas atribuições e, consequentemente, elevar os

indicadores de eficiência, eficácia e efetividade das ações do Tribunal de Contas.
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Nesse cenário, faz-se necessário criar, na estrutura do Ministério Público junto ao

Tribunal  de  Contas,  o  cargo  de  Subprocurador-Geral  do  Ministério  Público,  que

deverá substituir  o  Procurador-Geral nos casos de vacância do cargo e nas suas

ausências  e  impedimentos  por  motivo  de  licença,  férias  ou  outros  afastamentos

legais,  bem como o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e  deliberativo

máximo.

O número de sete membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas vai ao

encontro de uma série de medidas adotadas no sentido de sedimentar a mudança

paradigmática  empreendida  pelo  Tribunal  de  Contas  de  fornecer  respostas

adequadas  à  sociedade,  especialmente  levando-se  em  conta  o  extenso  rol  de

jurisdicionados, a ampliação de suas atribuições e a necessidade de se assegurar a

devida  celeridade  da  tramitação  dos  processos  no  Tribunal.  Nesse  sentido,  essa

composição do Ministério Público objetiva dar efetividade ao disposto no art. 5º, inciso

LXXVIII,  da  Constituição  da  República,  que,  acrescentado  pela  Emenda

Constitucional nº 45/2004, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a

razoável  duração  do  processo.  Visa,  ainda,  garantir  efetividade  às  modificações

introduzidas no rito processual do Tribunal de Contas pelo atual Regimento Interno.

Mister ressaltar que o provimento dos cargos criados gera impacto orçamentário-

financeiro  para  o  Tribunal  de  Contas  de  ínfima monta,  razão pela  qual  não  será

necessária a suplementação de recursos.

A proposta, que consigna anseio do Tribunal de Contas, da totalidade dos membros

do Ministério Público junto ao Tribunal e da Associação Nacional do Ministério Público

de  Contas,  consoante  documentos  anexos,  guarda  simetria  com  a  estrutura  do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que, nos termos do art. 80 da

Lei Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992, é composto por um Procurador-Geral,

três Subprocuradores-Gerais e quatro Procuradores. Releva observar que o cargo de

Subprocurador-Geral ou de Procurador-Geral Adjunto existe, também, na estrutura do

Ministério  Público  de  Tribunais  de  Contas  de  outros  Estados  da  Federação,  a

exemplo do TCESP, TCEMS, TCEPE, TCESC, TCESE, dentre outros.

A aprovação deste projeto propiciará adequada estrutura ao Ministério Público junto

ao  Tribunal,  permitindo  que  ele  cumpra  com  eficácia  as  suas  atribuições,  o  que
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contribuirá  de  forma decisiva  para  que  o  Tribunal  possa atender  aos  anseios  da

sociedade, que clama pela qualidade e tempestividade das ações de controle.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de estima e consideração.

Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2011

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Art.  1º - O art.  28 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, fica

acrescido dos §§ 1º e 2º, passando o parágrafo único a § 3º:

“Art. 28 - O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete Procuradores

nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento observará as regras previstas

na Constituição da República e na Constituição do Estado.

§  1º  -  Dentre  os  Procuradores  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  serão

escolhidos o Procurador-Geral, nos termos do art. 31, e o Subprocurador-Geral, por

ato do Procurador-Geral.

§ 2º - O mandato do Subprocurador-Geral deverá coincidir com o do Procurador-

Geral.

§ 3º - Ao Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se os princípios institucionais

da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.”.

Art. 2º - O art. 31 e seus §§ 2º e 3º da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro

de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  31  -  O  Governador  do  Estado  escolherá  o  Procurador-Geral  do  Ministério

Público  junto  ao  Tribunal  dentre  aqueles  indicados  em  lista  tríplice  elaborada  e

composta pelos  integrantes da carreira e o nomeará para mandato de dois  anos,

permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

§ 2º - O Procurador-Geral será substituído pelo Subprocurador-Geral, em caso de

vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias

ou outro afastamento legal, e, na ausência ou impedimento deste, por Procurador,

observada  a  ordem  de  antiguidade,  conforme  o  disposto  no  art.  18  desta  Lei

Complementar.
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§ 3º - O Subprocurador-Geral ou o Procurador, nas substituições a que se refere o §

2º deste artigo, terá direito ao acréscimo previsto no § 1º deste artigo, proporcional ao

período de substituição.”.

Art. 3º - A Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 31-B:

“Art.  31-B  -  Fica  criado  o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e

deliberativo máximo, constituído pela totalidade dos membros do Ministério Público

junto ao Tribunal  e presidido  pelo Procurador-Geral,  a  ser  regulamentado por  ato

normativo próprio.”.

Art. 4º - O § 2º do art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - (...)

§ 2º - As atribuições previstas nos incisos III, V e VI do “caput” deste artigo são de

competência do Procurador-Geral e, por delegação, do Subprocurador-Geral e dos

Procuradores.”.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Contas.

Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 13/2011*

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a V. Exa. projeto de lei que “altera o

Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais”, entendendo que sua aprovação é de fundamental importância para dotar a

Corte de Contas de estrutura mais adequada para o cumprimento de suas atribuições

constitucionais, conforme exposição de motivos que se segue.

A Carta  Magna  de  1988  dotou  o  Estado  brasileiro  de  vários  instrumentos  de

controle e fiscalização da Administração Pública, fortalecendo como nunca antes na

nossa  história  constitucional  os  princípios  republicanos  de  responsabilidade  e

transparência para com as contas públicas.
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Nesse contexto, o papel dos Tribunais de Contas, como se verifica, em especial, no

artigo 71 e seguintes, foi sobremaneira ampliado passando a exigir um modelo de

controle  que  perpassa  a  simples  regularidade  formal  das  contas  públicas  para

agregar conteúdo sob os aspectos de legitimidade, moralidade, dentre outros.

Assim,  os  Tribunais  de  Contas  passaram  a  desempenhar  papel  relevante  no

exercício  da  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária  e  patrimonial  da

Administração Pública em auxílio ao Poder Legislativo, titular,  em última instância,

desse controle.

Ademais, esse giro qualitativo, que tem impactado significativamente a atuação dos

Tribunais de Contas foi amplificado pelo advento da chamada reforma do estado, que

agrega o fator eficiência como pedra de toque do agir estatal, e pela denominada Lei

de  Responsabilidade  Fiscal  que,  afinada  com  pilares  democráticos  desse  novo

Estado  gerencial,  inova  em  conceitos  como  planejamento,  responsabilidade,

transparência e controle social.

Para fazer frente a todos esses novos desafios, o Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  vem  passando  por  mudanças  na  sua  estrutura,  racionalizando

procedimentos e dimensionando melhor sua sistemática de funcionamento e gestão.

Nesse cenário,  dando continuidade à reestruturação do Tribunal  de Contas,  em

especial  no  que  tange  à  valorização  real  do  seu  corpo  técnico,  apresenta-se  o

presente  projeto que tem por  escopo atender  à diretriz  estabelecida  por  meio  da

Política  de  Gestão  de  Pessoas  aprovada  pelo  Tribunal,  que  busca  adequar  o

desenvolvimento na carreira às novas exigências da moderna administração pública,

com o intuito de valorizar o servidor com base em sua capacitação e desempenho

profissional.

Referido projeto busca, ainda, corrigir distorções existentes na carreira, decorrentes

de leis anteriores, com a inserção de propostas voltadas à motivação dos servidores,

de forma a evitar a evasão.

Ademais,  vem  instituir  no  âmbito  do  Tribunal  de  Contas,  o  Adicional  de

Desempenho previsto no art. 31, “caput”, e § 2º do mesmo dispositivo da Constituição

Mineira,  vinculando  a  sua  percepção  ao  atingimento  de  metas  individuais  e

institucionais, de modo a imprimir efetividade às ações de fiscalização e controle.
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A medida  tem  por  escopo,  assim,  dotar  o  servidor  de  melhores  condições  de

trabalho, permitindo que ele cumpra de forma eficiente e eficaz as suas atribuições,

contribuindo  de  forma  decisiva  para  que  este  Órgão  de  Controle  Externo  possa

atender  aos  anseios  da  sociedade  que  clama  pela  qualidade  e  celeridade  do

cumprimento das atribuições que lhe foram constitucional e infraconstitucionalmente

confiadas.

Cumpre  salientar,  por  fim,  que  o  presente  projeto  foi  construído  sob  base

democrática e se apresenta revestido de legitimidade,  vez que fruto de consenso

extraído  de  trabalho  desenvolvido  conjuntamente  por  servidores ativos,  inativos  e

representantes de suas agremiações.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de estima e consideração.

Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

Modifica a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o Plano de Carreira

dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Art. 1º - Os quadros constantes nos Anexos I, II e III da Lei nº 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, passam a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2° - Os arts. 2°, 3°, 6°, 7º e 7º-A da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000,

passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º - As carreiras constituídas em classes, na forma do Anexo I, são compostas

dos cargos de:

I - Agente de Controle Externo;

II - Oficial de Controle Externo;

III - Analista de Controle Externo;

IV - Médico;

V - Redator de Acórdão e Correspondência;

VI - Taquígrafo-redator;

VII - Bibliotecário.

§ 1° -  Os cargos de Técnico do Tribunal de Contas,  especialidades Inspetor de



1332
____________________________________________________________________________

Controle  Externo,  Técnico  de  Controle  Externo I,  Técnico  de  Controle  Externo  II,

Técnico de Controle Externo III, Técnico de Controle Externo IV, Engenheiro Perito,

Atuário, Técnico de Informática e Técnico Superior passam a ter a denominação de

Analista de Controle Externo, na forma do Anexo I.

§ 2º - Os cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidades Médico, Redator

de  Acórdão  e  Correspondência,  Taquígrafo-redator  e  Técnico  de  Documentação,

passam a ter a denominação de Médico, Redator de Acórdão e Correspondência,

Taquígrafo-redator e Bibliotecário, respectivamente, na forma do Anexo I.

§ 3º - Resolução do Tribunal de Contas disporá sobre a distribuição do quantitativo

de cargos de Analista de Controle Externo entre as graduações nas áreas de Direito,

Ciências  Contábeis,  Administração,  Ciências  Econômicas,  Engenharia,  Ciência  da

Computação e Ciências Atuariais.

§ 4º - Fica mantida a qualificação exigida para os cargos de Técnico do Tribunal de

Contas, ora denominados Analista de Controle Externo, que estejam ocupados na

data de vigência desta Lei, até sua vacância.

§  5° -  Os  cargos  de  Oficial  do  Tribunal  de  Contas,  especialidades  Auxiliar  de

Controle Externo e Auxiliar de Informática, passam a ter a denominação de Oficial de

Controle Externo.

§ 6° - Os cargos de Agente do Tribunal de Contas pa ssam a ter a denominação de

Agente de Controle Externo.

Art.  3º  -  Carreira,  para  os  efeitos  desta  Lei,  é  o  conjunto  de  classes,  inicial  e

subsequentes, de um mesmo cargo.

Parágrafo  único  -  Classes,  para  os  efeitos  desta  Lei,  são os  agrupamentos  de

padrões, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, com os inícios e finais especificados

no Anexo I desta Lei.

[...].

Art. 6º - (...)

§ 3º - Promoção vertical é a passagem do servidor posicionado no último padrão de

uma classe para o  primeiro  padrão da classe subsequente  na  carreira,  mediante

avaliação de capacitação profissional, avaliação de desempenho e cumprimento dos

requisitos estabelecidos em Resolução do Tribunal de Contas.
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§ 4º - Para o acesso à classe subsequente, na promoção vertical, deverá o servidor

comprovar a seguinte escolaridade:

I - Classe D: no mínimo, título de escolaridade em nível médio.

II - Classe C: no mínimo, título de graduação em nível superior.

III  -  Classe  B:  no  mínimo,  um  título  de  pós-graduação,  “lato  sensu”  ou  “stricto

sensu”.

Art. 7º - (...)

§ 3º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo de provimento

efetivo, posicionado no último padrão da classe B, da respectiva carreira, dar-se-á no

primeiro padrão subsequente àquele por ele ocupado na classe B.

Art. 7º-A - Para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, o servidor ocupante de

cargo  de  provimento  efetivo  deverá  comprovar,  além  dos  requisitos  previstos  em

Resolução do Tribunal de Contas, os seguintes:

I - avaliação de desempenho satisfatória;

II - no mínimo, dois títulos de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, ou um

título de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, e um título de graduação em

nível superior, não utilizado para ingresso no Tribunal ou acesso à classe C.

§ 1º - Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Agente de

Controle  Externo  e  de  Oficial  de  Controle  Externo poderão  alcançar  na  classe A

passam, respectivamente, a ser os correspondentes aos padrões TC-79 e TC-85,

desde  que  atendidos  os  requisitos  estabelecidos  nesta  Lei  e  em  Resolução  do

Tribunal de Contas.

§ 2º - Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Analista de

Controle Externo, Médico, Redator de Acórdão e Correspondência, Taquígrafo-redator

e Bibliotecário poderão alcançar na classe A passam a ser os correspondentes aos

padrões TC93 até 31 de dezembro de 2012 e TC-94 a partir de 1º de janeiro de 2013,

desde  que  atendidos  os  requisitos  estabelecidos  nesta  Lei  e  em  Resolução  do

Tribunal de Contas.” 

Art. 3° - Fica acrescido o art. 7º-B na Lei nº 13.7 70, de 6 de dezembro de 2000:

“Art.  7°-B - Para as promoções vertical e por merec imento exigem-se cursos de

pós-graduação,  “lato  sensu”  ou  “stricto  sensu”,  obtidos  em  escolas  oficiais
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reconhecidas  pelo  Ministério  da  Educação,  nas  áreas  de  Direito,  Ciências

Econômicas,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,

Ciência  da  Computação,  Psicologia,  Serviço  Social,  Arquivologia,  Medicina,

Odontologia, Letras, Ciência da Informação/Biblioteconomia e Comunicação Social,

sendo que a carga horária para os cursos de especialização não poderá ser inferior a

360 (trezentos e sessenta) horas-aula.

Parágrafo único - Na promoção por merecimento, exigem-se cursos de graduação

obtidos em escolas oficiais reconhecidas pelo Ministério da Educação, nas áreas de

Direito,  Ciências  Econômicas,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Engenharia,

Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Psicologia, Serviço Social, Arquivologia,

Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência  da  Informação/Biblioteconomia  e

Comunicação Social”.

Art.  4° -  A  correspondência  entre  os  padrões  de  ven cimento  dos  cargos  da

sistemática vigente até a data de publicação desta Lei e os resultantes desta Lei é a

definida no Anexo II.

§ 1° - O posicionamento dos servidores ocupantes de  cargos de provimento efetivo

que  compõem  as  carreiras  do  Tribunal  de  Contas  se  dará  na  forma  da

correspondência de que trata o “caput”.

§ 2° - O posicionamento de que trata o § 1° se dará  nas mesmas classes em que os

servidores se encontravam até a data de publicação desta Lei.

§  3° -  O  posicionamento  de  que  trata  o  §  1° não  int errompe  a  contagem  dos

interstícios temporais.

§  4° -  Fica  assegurado  aos  servidores  aposentados,  com  direito  à  paridade,  o

mesmo tratamento aplicado aos servidores ativos para fins de posicionamento.

Art. 5º - A tabela de escalonamento vertical de vencimento constante no Anexo V da

Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa a ser a constante do Anexo III desta

Lei.

Parágrafo único - O valor do padrão TC-01 passa a ser, a partir de 1º de janeiro de

2012, R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais); a partir  de 1º de janeiro de

2013, R$821,00 (oitocentos e vinte um reais); e, a partir  de 1º de janeiro de 2014,

R$860,00 (oitocentos e sessenta reais).
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Art.  6° -  Os  cargos  de  Analista  de  Controle  Externo  do  Quadro  Suplementar,

constantes do Anexo I desta Lei, ficam transformados, com sua vacância, em:

I - 03 (três) cargos de Psicólogo – código TC-NS-15;

II - 03 (três) cargos de Assistente Social – código TC-NS-16;

III - 03 (três) cargos de Arquivista – código TC-NS-17;

IV - 06 (seis) cargos de Comunicador Social – código TC-NS-18;

V - 04 (quatro) cargos de Médico – código TC-NS-09;

VI - 04 (quatro) cargos de Dentista – código TC-NS-19;

VII - 01 (um) cargo de Técnico em Segurança do Trabalho – código TC-SG-11; e

VIII - 62 (sessenta e dois) cargos de Analista de Controle Externo – código TC-NS-

14.

Parágrafo  único  -  A  transformação  de  que  trata  o  “caput”  dar-se-á  na  ordem

estabelecida nos incisos, respeitada a alternância entre os cargos na proporção de 1

(um) cargo a cada vacância.

Art. 7º - Os cargos de nível superior do Quadro dos Servidores Efetivos do Tribunal

de Contas terão os mesmos padrões de vencimento e desenvolvimento na carreira e

o cargo mencionado no inciso VII do art. 6º terá os mesmos padrões de vencimento e

desenvolvimento na carreira do cargo de Oficial de Controle Externo.

Art. 8º - Fica fixada em 1º de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição Federal.

Art.  9º  -  O  Tribunal  de  Contas  instituirá  programa  de  benefícios  de  caráter

indenizatório,  visando  permitir  que  os  servidores  optem  por  aqueles  que  melhor

atendam às suas demandas e expectativas, referentes à assistência e promoção da

saúde, transporte, melhoria da qualidade de vida e apoio ao crescimento profissional.

§ 1º - O programa a que se refere o “caput” não compreenderá os benefícios já

existentes, que continuarão a ser regidos por atos normativos próprios.

§  2º  -  Atos  normativos do Tribunal  de  Contas  regulamentarão o  disposto  neste

artigo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 10 - Será concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, a

partir de 1º de janeiro 2014, 1 (um) padrão de vencimento a cada período de 10 (dez)
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anos de efetivo exercício no Tribunal de Contas, contados a partir do seu ingresso,

observados  os  requisitos  exigidos  para  promoção  vertical  e  promoção  por

merecimento na hipótese em que a concessão do benefício implicar  mudança de

classe.

Parágrafo único - O servidor que, na data de cumprimento do interstício temporal,

não possuir os requisitos exigidos nesta Lei, fará jus ao benefício a partir da data em

que obtiver as condições previstas.

Art. 11 - Será concedido 1 (um) padrão de vencimento ao servidor que comprovar a

obtenção  do título  de  mestre  e  2  (dois)  padrões  de  vencimento  ao  servidor  que

comprovar a obtenção do título de doutor obtido em escola oficial reconhecida pelo

Ministério da Educação, nas áreas de Direito, Ciências Econômicas, Administração,

Ciências  Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,  Ciência  da  Computação,

Psicologia,  Serviço Social,  Arquivologia,  Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência da

Informação/Biblioteconomia e Comunicação Social.

Parágrafo único -  O mesmo título  não poderá ser utilizado para a aquisição de

benefícios distintos.

Art. 12 - Fica instituído o Adicional de Desempenho – ADE, previsto no art. 31 da

Constituição do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de incentivar e valorizar o

desempenho  do  servidor  e  sua  contribuição  para  o  atingimento  das  metas  da

instituição.

Art. 13 - O ADE será pago mensalmente ao servidor efetivo do Tribunal de Contas

cuja posse tenha ocorrido  após 15 de julho  de 2003,  observados os  requisitos  e

condições desta Lei.

§ 1º - Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, ativo no serviço público do Estado

de Minas Gerais em 15 de julho de 2003, é facultado optar, no prazo de 30 dias a

contar da publicação desta Lei, de forma expressa e irretratável, por substituir pelo

ADE  as  vantagens  por  tempo  de  serviço  que  venha  a  ter  direito  a  perceber,

assegurada a irredutibilidade de vencimentos ao valor nominal auferido ao tempo da

opção.

§ 2º - Ao servidor que perceba adicionais por tempo de serviço, admitido no quadro

de provimento efetivo do Tribunal de Contas na forma do disposto no art. 118 do Ato
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das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, é facultado

optar de forma expressa e irretratável,  em 30 dias a contar  do ato de posse, por

substituir  pelo ADE as vantagens por tempo de serviço que venha a ter  direito a

perceber.

§ 3º - Ao servidor que exercer a opção de tratam os §§ 1º e 2º é vedada a aquisição

de novas vantagens por tempo de serviço.

Art.  14 -  O ADE será pago no limite máximo de 100 (cem) pontos por servidor,

assim distribuídos:

I  -  60  (sessenta)  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho do servidor;

II  -  40  (quarenta)  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho institucional.

§ 1º - Não fará jus ao ADE o servidor que obtiver resultado inferior a 70 (setenta)

pontos.

§ 2º - Os valores a serem pagos a título de ADE serão calculados multiplicando-se o

somatório  dos  pontos  auferidos  nas  avaliações  de  desempenho  do  servidor  e

institucional pelos valores constantes do Anexo IV desta Lei para cada cargo.

§ 3º - O servidor que exercer a opção de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 13 será

avaliado conforme a sistemática de que trata o “caput” e poderá perceber, a título de

ADE,  a  diferença  positiva  entre  o  valor  correspondente  a  100  (cem)  pontos  e  o

somatório das vantagens por tempo de serviço, conforme seu desempenho.

§ 4º - Os valores dos pontos constantes do Anexo IV desta Lei serão atualizados na

mesma data e no mesmo percentual do vencimento-base.

Art. 15 - É facultado ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, cuja posse tenha

ocorrido após 15 de julho de 2003, somar o valor referente ao ADE ao seu salário-de-

contribuição para fins previdenciários.

§  1º  -  O  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  calculados  com  base  na

remuneração recebida na atividade, e houver percebido o ADE durante 3.650 (três mil

seiscentos e cinquenta) dias ou mais, fará jus à incorporação do adicional calculado

com base na média aritmética simples dos 10 (dez) anos anteriores à aposentação.

§ 2º - Se o período de percepção do ADE por ocasião da aposentação for inferior a
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3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) dias e igual ou superior a 2.190 (dois mil cento

e noventa) dias, o servidor que se aposentar com proventos calculados com base na

remuneração recebida na atividade fará jus à incorporação de um décimo do ADE por

ano  de  exercício,  calculado  com  base  na  média  aritmética  simples  dos  valores

recebidos no período.

§ 3º - O ADE incorporado aos proventos do servidor aposentado na forma dos §§ 1º

e 2º terá seu valor reajustado nos mesmos índices aplicados ao vencimento-base.

Art. 16 - A sistemática para avaliação de desempenho dos servidores efetivos para

fins de concessão do ADE será regulamentada por meio de Resolução do Tribunal de

Contas.

Parágrafo único - O ciclo da avaliação de desempenho terá duração de 12 (doze)

meses, à exceção do primeiro ciclo, que poderá ter duração inferior, iniciando-se com

a publicação do ato do Presidente do Tribunal de Contas que definir as metas de

desempenho institucionais globais.

Art.  17  -  As  metas  institucionais,  fixadas  anualmente  em ato  do  Presidente  do

Tribunal de Contas, devem ser objetivamente mensuráveis, levando-se em conta, no

momento de sua fixação, os resultados alcançados nos exercícios anteriores.

Parágrafo único - Até que seja publicado o ato de que trata o “caput”, o ADE será

calculado  exclusivamente  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho do servidor, observado o limite de 100 (cem) pontos.

Art. 18 - Fica instituída a Gratificação pelo Cumprimento de Metas Extraordinárias -

GME, com o objetivo de remunerar a contribuição do servidor para o atingimento de

metas extraordinárias.

§ 1º - Consideram-se metas extraordinárias:

I - as ações emergenciais, concentradas ou temporárias, não compreendidas entre

as metas setoriais ou individuais do servidor beneficiado;

II - o desempenho das funções de professor ou instrutor de cursos ou programas de

desenvolvimento promovidos pelo Tribunal de Contas.

§ 2º - As metas extraordinárias devem ser coerentes com as metas institucionais

globais fixadas no Plano Estratégico.

§ 3º - Ficam proibidas outras formas de remuneração do trabalho extraordinário dos
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servidores efetivos do Tribunal de Contas, inclusive o pagamento de honorários.

Art. 19 - A GME será paga mensalmente, em valor equivalente ao do TC-01, aos

servidores efetivos indicados no ato do Presidente do Tribunal de Contas que instituir

a respectiva meta extraordinária.

Art. 20 - Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) dos cargos de Analista

de Controle Externo e de 10% (dez por cento)  dos cargos de Oficial  de Controle

Externo do Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas para o Ministério  Público

junto ao Tribunal.

Art. 21 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 4° e

9º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, e o parágrafo único do art. 18 da Lei

nº 12.974, de 28 de julho de 1998.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

*  -  Os Anexos referentes  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.601/2011 foram publicados no

“Diário do Legislativo” de 27.10.2011.

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

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

Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Ademir  Camilo,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  aos

Requerimentos n°s1.482/2011, da Comissão de Direito s Humanos, e 1.533/2011, da

Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Aécio Neves,  Senador  da  República,  prestando informações relativas  ao

Requerimento n° 1.287/2011, do Deputado Luiz Henriq ue.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.483/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Alfredo Julio Fernandes Neto, Reitor da Universidade Federal de Uberlândia,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.314/2011, do Deputado Delvito

Alves.

Da Sra. Andréa de Figueiredo Soares, Promotora de Justiça, prestando informações
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relativas ao Requerimento n° 6.293/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 951/2011, do Deputado Elismar Prado,

1.304/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  1.311/2011,  do  Deputado  Rômulo

Veneroso.

Dos Srs.  Antônio Sérgio Lima Braga, Secretário Municipal  de Meio Ambiente de

Belo Horizonte (2), e Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo

Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos da Comissão de Meio

Ambiente encaminhados por meio do Ofício nº 1.502/2011/SGM .

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei  nº  1.965/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.965/2011.)

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.218/2011 , da Comissão de Polític a Agropecuária

Do Cel. PM Luis Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador e

Coordenador  Estadual  de  Defesa  Civil,  convidando  esta  Casa  para  participar  da

apresentação do Plano de Emergência Pluviométrica 2011-2012, em 19/10/2011, no

auditório do BDMG, nesta Capital. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Célia  Beatriz  Gomes  dos  Santos,  Promotora  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.281/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da Sra. Christiana Galvão Ferreira de Freitas, Coordenadora-Geral do Conselho de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana,  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

902/2011, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa,  Presidente do Tribunal de Justiça (2),

solicitando a esta Casa a rejeição das Emendas nº 1 aos Projetos de Lei nºs 2.125 e

2.453/2011. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Clésio Andrade, Senador da República, encaminhando informações sobre os

investimentos e o número de acidentes e mortes em rodovias federais mineiras e

pedindo o apoio desta Casa para reverter a situação dessas rodovias. (- À Comissão
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de Transporte.)

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  520/2011,  da  Comissão  de

Segurança Pública.

Da Sra. Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Secretária-Geral Adjunta do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.495/2011, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Darly Assis Barbosa, Presidente da Guarda Mirim de Dom Cavati, solicitando

a destinação de recursos financeiros para aquisição de terreno e construção de sede

para a entidade. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (3), prestando informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  631/2011,  da  Comiss ão de Assuntos Municipais;

1.156/2011, da Comissão de Participação Popular,  e 1.581/2011, da Comissão de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  710  e  711/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor. (- Anexe-se aos Requerimentos nºs 710 e 711/2011.)

Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.528/2011 , da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.220/2011, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Eloi Ferreira Araujo, Presidente da Fundação Cultural Palmares, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 444/2011, da Comissão de Participação

Popular

Do FNDE (566), emitindo comunicado sobre a liberação dos recursos financeiros

que menciona, destinados a garantir a execução de programas desse Fundo. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gabriel Guimarães, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.533/2011, da Comissão do Trabalho .

Do Sr. Georgenor Cavalcante Pinto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
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dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.218/2011, da

Comissão de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Haroldo  Feitosa  Tajra,  Diretor  da  Secretaria  Especial  do  Interlegis,

comunicando  que  essa  Secretaria  oferecerá,  entre  17/10/2011  e  25/11/2011,  os

cursos que especifica e solicitando apoio à sua divulgação.

Do  Sr.  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  da  Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura (2), informando a liberação de recursos financeiros

dessa  Pasta  para  as  instituições  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.  Jaime  Martins,  Deputado  Federal,  submetendo  à  apreciação  deste

Legislativo o VII  Caderno de Altos Estudos, intitulado “Setor Mineral:  Rumo a Um

Novo Marco Legal”, elaborado sob sua orientação e publicado pelo Conselho de Altos

Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, e duas proposições de

sua autoria sobre o tema. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, comunicando o

sexto acidente fatal ocorrido com eletricitário a serviço da Cemig em 2011 e pedindo o

apoio deste Legislativo para mudar essa estatística. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr.  João Andrade do Nascimento,  Gerente do Departamento Operacional  da

Região  Metropolitana  da  Copasa-MG,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.398/2011, do Deputado Elismar Pra do.

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio

Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.530/2011,  da

Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.496 e  1.524/2011, das Comissões de

Segurança Pública e de Transporte, respectivamente.

Do  Sr.  José  Raimundo  Gomes,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caeté,

encaminhado solicitação dessa Casa legislativa para que seja agendada reunião de

audiência pública em Caeté para discussão sobre o transporte público intermunicipal.

(- À Comissão de Transporte.)
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Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, consultando esta Casa sobre

seu interesse em firmar parceria com o Senado com vistas a que a ALMG utilize a

subcanalização  do  canal  digital  da  TV Senado  disponibilizada  por  essa  Casa  do

Congresso Nacional. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte

(5), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.143/2011, do Deputado

Carlos Henrique; 1.299/2011, do Deputado Délio Malheiros; 1.354/2011, da Comissão

de Defesa do Consumidor; e aos requerimentos do Deputado Délio Malheiros e da

Comissão de Participação Popular encaminhados, respectivamente, pelos Ofícios nºs

2.289/2011/SGM e 2.290/2011/SGM.

Do  Sr.  Juarez  Amorim,  Diretor  de  Operação  Metropolitana  da  Copasa-MG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.428/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 396/2011, do Deputado Luiz Henrique;

1.213 e 1.214/2011, da Comissão de Segurança Pública; e 1.353/2011, da Comissão

de Direitos Humanos.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.271, 1.516, 1.607 e 2.260/2011, em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de

Lei nºs 1.271, 1.516, 1.607 e 2.260/2011.)

Do Sr.  Lúcio José de Figueiredo Sampaio, Diretor Regional do Senai, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.526/2011 , da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Marcelo de Araújo Souto, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

Januária,  encaminhando  o  projeto  da  Feira  Agroindustrial  e  Mostra  Turística  de

Januária, a ser realizado de 14/6 a 17/6/2012, no Parque de Exposições de Januária.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Márcio  Luís  de  Oliveira,  Chefe  da  Assessoria  Técnico-Legislativa  da

Secretaria de Casa Civil,  prestando informações relativas aos Projetos de Lei  nºs

2.336, 2.442, 2.447 e 2.452/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs 2.336, 2.442, 2.447 e 2.452/2011.)
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Do Sr. Marco Aurélio Souza Soares, Juiz de Direito da Comarca de Além Paraíba

(2), encaminhado cópia do laudo elaborado pela Divisão de Engenharia do referido

Município que conclui pela necessidade da realização de obras de saneamento na

cadeia  pública  dessa  Comarca  e  cópia  do  relatório  da  inspeção  realizada  pela

Vigilância Sanitária solicitando a esta Casa a necessária atenção e as providências

necessárias para a transformação do local. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei  nºs 255,  268,  832, 1.031,  1.286,  1.362,

1.956,  2.057  e  2.220/2011,  em atenção a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, encaminhando cópia de

ofício  da  Advocacia-Geral  do  Estado  alusivo  a  decisão  cautelar  prolatada  pelo

Plenário do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.533, que teve como

objeto a Lei nº 18.403, de 2009.

Da  Sra.  Maria  Ivonete  Barbosa  Tamboril,  Secretária  Nacional  de  Promoção  e

Defesa dos Direitos Humanos, comunicando a assinatura de convênio entre a União,

por meio da Secretaria de Direitos Humanos, e este Estado, por meio da Secretaria

de Desenvolvimento Social, destinado à implementação do Programa de Proteção a

Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas. (- 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. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de Educação, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  268/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 268/2011.)

Da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde (10),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 29, 409, 1.188, 1.191, 1.213,

1.237,  1.638,  1.823,  1.966  e  2.162/2011,  em atenção a  pedidos  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Nelson Dias de Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Frei Inocêncio,

encaminhando requerimento aprovado por esse Legislativo, pedindo sejam envidados

esforços  com  vistas  à  solução  da  greve  dos  professores  da  rede  estadual.  (-  À



1345
____________________________________________________________________________

Comissão de Educação.)

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos – CAO-DH –, comunicando

sua  impossibilidade  de  comparecer  a  audiência  pública  da  Comissão de  Direitos

Humanos em 20/10/2011. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Rafaela Gigliotti,  Coordenadora de Administração de Trânsito do Detran-

MG, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 671/2011, em atenção a

pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

671/2011.)

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  797  e  2.571/2011,  em  atenção  a  pedidos  de

diligência das Comissões de Fiscalização Financeira e de Justiça, respectivamente. (-

Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Ricardo Marcelo, Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, tecendo

considerações  acerca  do  alto  endividamento  do  setor  rural  no  País,  enumerando

pontos  que  merecem  urgente  discussão  por  parte  das  autoridades  políticas

brasileiras, propondo a adoção de medidas para solucioná-los e pedindo que esta

Assembleia discuta a política de aplicação de financiamentos, que estaria gerando o

endividamento dos produtores rurais. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Rodrigo  del  Nero,  Assessor  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  da

Assembleia  Legislativa  de  São  Paulo,  acusando  o  recebimento  de  ofício  que

encaminhou cópia de artigo do Presidente desta Casa.

Do Sr. Rogério Bernardes Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

encaminhando  cópia  de  moção  de  apoio  às  reivindicações  do  Sind-UTE-MG,

aprovada por  essa Casa em atenção a iniciativa  do Vereador  Werley Ferreira de

Macedo. (- À Comissão de Educação.)

Do  Sr.  Ronaldo  Scucato,  Presidente  do  Sistema  Ocemg  -  Sescoop-MG,

agradecendo  voto  de  congratulações,  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  por  sua  eleição  para  a

Presidência da Fecoop - Sulene.

Da  Sra.  Rosângela  da  Cruz  Martins,  Secretária  de  Cultura,  Esporte,  Lazer  e
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Turismo  de  Barra  Longa,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

408/2011, da Comissão de Cultura.

Do Sr. Rúbio de Andrade, Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.281/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.281/2011.)

Do Sr.  Saulo Levindo Coelho,  Provedor  da Santa Casa de Misericórdia de Belo

Horizonte,  agradecendo  manifestação  de  aplauso,  formulada  por  esta  Casa  em

atenção a requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, pela entrega à população do

1.000º leito do Projeto Mil Leitos SUS.

Do  Sr.  Tenório  Rosa  Araújo,  Prefeito  Municipal  de  Antônio  Dias,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.117/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.117/2011.)

Do Sr. Waldemar Antônio Lemes Filho, Presidente da Câmara Municipal de Poços

de Caldas,  encaminhando cópia  de  moção,  aprovada por  essa Casa,  em que se

apela a esta Assembleia a fim de que interceda em favor da população ameaçada

pelos depósitos de material radioativo nesse Município e no de Caldas. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Wanderley  de  Castro,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Vale,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.903/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.903/2011.)

Do Sr. Wilson Penin Couto, Promotor de Justiça da Comarca de Viçosa, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.419/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

TELEGRAMA

Do  Sr.  João  Alberto  Amaral,  Prefeito  Municipal  de  Conceição  da  Aparecida,

comunicando o falecimento do Sr.  Ottoni  Carvalho de Resende, ex-Prefeito desse

Município.

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 2.602/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de

Mirante, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores de Mirante, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Mirante é uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado, de caráter beneficente, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 7/10/2003.

Tem por finalidade promover a proteção da saúde da família, da maternidade, da

infância, do adolescente e da velhice através de projetos e campanhas de prevenção,

prestar  serviços  de  assistência  social  às  necessidades  dos  associados  e  da

comunidade, combater a fome e a pobreza através do incentivo à criação de hortas e

roças  comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores,  promover  cursos

profissionalizantes, amparar os associados, defender o cumprimento da lei, implantar

novas ideias que venham beneficiar a comunidade e buscar o desenvolvimento social

das comunidades, com dignidade e respeito aos direitos essenciais.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância  para  a  instituição,  pois  somente  assim  poderá  firmar  parcerias  com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, principalmente a

ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  associação  ao

Município  de  São  Francisco,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por
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nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.603/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  das  Creches,  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 Amigos das Creches, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Paulo Lamac

Justificação:  Submetemos  à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Amigos das

Creches.

Em funcionamento desde 1991, a Associação Amigos das Creches é uma entidade

sem fins  lucrativos  que atua  na  promoção e apoio  à fundação e  manutenção  de

creches comunitárias que tenham como objetivo a assistência à criança, através do

provimento de abrigos, educação, alimentação ou assistência social.

A  Associação  promove  e  apoia  iniciativas  que  buscam  garantir  às  crianças

condições de se desenvolverem socialmente, com dignidade e liberdade.  Ademais

promove atividades beneficentes e filantrópicas para a população carente e atua junto

a  órgãos  públicos  e  particulares  visando  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  das

crianças.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.604/2011

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de

Minas Gerais, da adequação das edificações e dos serviços do governo do Estado,

da Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de  Justiça  e  dos órgãos da administração

direta e indireta às normas de acessibilidade, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica autorizada a criação da Comissão Permanente de Acessibilidade do

Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  A Comissão prevista  no  “caput”  do  art.  1º  desta  lei  será integrada por

representantes  do  governo  do  Estado,  da  Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de

Justiça e dos órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado e

será responsável por adaptar as edificações e os serviços públicos às normas de

acessibilidade  e  adotar  outras  providências,  tendo  legitimidade  para  fiscalizar  o

cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - Os integrantes da Comissão de que trata esta lei serão indicados

por meio do decreto que regulamentar sua aplicação.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Art. 3º - A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais tem

por  objetivo  traçar  metas  de  atuação  do  governo  do  Estado,  da  Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e indireta do

serviço público do Estado na área da acessibilidade e fiscalizar o seu cumprimento,

visando à redução das desigualdades e à promoção da dignidade da pessoa humana.

Parágrafo único - Cabe ainda à Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado

de Minas Gerais adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e

privados  que  tenham  responsabilidades  quanto  ao  atendimento  das  pessoas

portadoras de deficiência, visando assegurar-lhes o pleno exercício de seus direitos

básicos, propiciando o seu bem-estar pessoal, social e econômico.
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Art.  4º  -  A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais

compõe-se de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, dos quais um

será obrigatoriamente um Conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

das  Pessoas  com  Deficiência,  e  um  representante  de  cada  uma  das  seguintes

instituições: governo do Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público

do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Podem ser nomeados para compor a Comissão Permanente de

Acessibilidade do Estado de Minas Gerais dois membros indicados por organizações

representativas de pessoas com deficiência que tenham destacada atuação na luta

pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência e pela acessibilidade.

Art.  5º - O governo do Estado de Minas Gerais deve, no prazo máximo de três

meses  a  partir  da  publicação  desta  lei,  criar  a  Comissão  Permanente  de

Acessibilidade do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Art. 6º - O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  devem

dispensar  atendimento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida.

§  1º  -  Consideram-se  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida aquelas especificadas no art. 5º, § 1º, incisos I e II, do Decreto nº 3.298 -

Estatuto das Pessoas com Deficiência.

§ 2º - O disposto no “caput” aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior

a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

Art.  7º  -  O  atendimento  prioritário  compreende  tratamento  diferenciado  e

atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 6º.

§ 1º - O tratamento diferenciado inclui, entre outros:

I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas
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técnicas de acessibilidade da ABNT;

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - Libras - e no

trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas portadoras de

deficiência auditiva e visual, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas

neste tipo de atendimento;

IV  -  pessoal  capacitado  para  prestar  atendimento  às  pessoas  com  deficiência

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V -  disponibilidade de área especial  para embarque e desembarque de pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 6º;

VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VIII  -  admissão  de  entrada  e  permanência  de  cão-guia  ou  cão-guia  de

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência nos locais dispostos no

“caput” do art. 6º, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;

e

IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no

art. 6º.

§ 2º - Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art.

6º,  antes  de  qualquer  outra,  depois  de  concluído  o  atendimento  que  estiver  em

andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei nº

10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

§ 3º -  As instituições referidas no “caput”  do art.  8º devem ter,  pelo menos, um

telefone  de  atendimento  adaptado  para  comunicação  com  e  por  pessoas  com

deficiência auditiva.

§ 4º - O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  deverão

realizar  a  habilitação  de  servidores  em  cursos  oficiais  de  Libras,  ministrados  por

professores oriundos de instituições oficialmente reconhecidas no ensino de Libras, a

fim de assegurar o pleno acesso dos deficientes auditivos às suas dependências.
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Art. 8º - O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado têm o prazo de

um ano, a partir da publicação desta lei, para efetivamente implantar o atendimento

prioritário referido neste ato.

CAPÍTULO IV

DA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

Seção I

Das Condições Gerais

Art. 9º - A construção, reforma ou ampliação de edificações do governo do Estado,

da Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de  Justiça  e  dos órgãos da administração

direta e indireta do serviço público do Estado devem ser executadas de modo que

sejam  ou  se  tornem  acessíveis  à  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, atendendo às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº  5.296,  de 2 de

dezembro de 2004.

Parágrafo único -  Consideram-se acessíveis as edificações que não apresentam

nenhum  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a  liberdade  de

movimento  e  a  circulação  com  segurança  de  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

Seção II

Das Condições Específicas

Art. 10 - A construção, ampliação ou reforma de edificações do governo do Estado,

da Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de  Justiça  e  dos órgãos da administração

direta e indireta do serviço público do Estado devem garantir, pelo menos, um dos

acessos  ao  seu  interior,  com  comunicação  com  todas  as  suas  dependências  e

serviços,  livre  de  barreiras  e  de  obstáculos  que  impeçam  ou  dificultem  a  sua

acessibilidade.

§ 1º - No caso das edificações já existentes, terão elas o prazo máximo de doze

meses  a  contar  da  data  de  publicação  desta  lei  para  garantir  acessibilidade  às

pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  devendo-se  adaptar  por

trimestre  o  percentual  mínimo  de  vinte  e  cinco  por  cento  do  total  dos  prédios
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pertencentes à Instituição.

Art.  11  -  Na ampliação ou reforma das  edificações,  os  desníveis  das  áreas  de

circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento

eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais

cômodo  para  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  conforme

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 12 - Os balcões de atendimento devem dispor de, pelo menos, uma parte da

superfície acessível para atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art.  13  -  A construção,  ampliação  ou  reforma  de  edificações  pertencentes  ao

governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça e aos órgãos da

administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  devem  dispor  de

sanitários  acessíveis  destinados  ao  uso  por  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

§  1º  -  Nas  edificações  a  serem  construídas  pelo  governo  do  Estado,  pela

Assembleia  Legislativa,  pelo  Tribunal  de  Justiça  e  pelos  órgãos  da administração

direta e indireta do serviço público do Estado, os sanitários destinados ao uso por

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de,

no  mínimo,  uma cabine  para  cada  sexo  em  cada  pavimento  da  edificação,  com

entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de

acessibilidade da ABNT.

§ 2º - Nas edificações já existentes, terão elas o prazo máximo de doze meses a

contar  da  data  de  publicação  desta  lei  para  garantir  pelo  menos  um  banheiro

acessível  por  pavimento,  com  entrada  independente,  distribuindo-se  seus

equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora

de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  devendo-se  adaptar  por  trimestre  o

percentual mínimo de vinte e cinco por cento do total  dos prédios pertencentes à

Instituição.

Art. 14 - Os auditórios e similares localizados nos prédios do governo do Estado, da

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e

indireta do serviço público do Estado reservarão, pelo menos, 2% (dois por cento) da
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lotação  do  estabelecimento  para  pessoas  em  cadeira  de  rodas,  distribuídos  pelo

recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente

sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 1º - Nas edificações previstas no “caput” é obrigatória ainda a destinação de 2%

(dois por cento) dos assentos para acomodação de pessoas com deficiência visual e

de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção

de  mensagens  sonoras,  devendo  todos  ser  devidamente  sinalizados  e  estar  de

acordo com os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º -  Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em

locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 3º -.  Nos locais referidos no “caput”  haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e

saídas  de  emergência  acessíveis,  conforme  padrões  das  normas  técnicas  de

acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência

ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.

§ 4º - As áreas de acesso ao palco também devem ser acessíveis a pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 5º - As edificações referidas no “caput”, já existentes, têm o prazo de doze meses,

a contar da data de publicação desta lei, para garantir a acessibilidade de que trata o

“caput” e os §§ 1º a 4º.

Art. 15 - Nos estacionamentos externos ou internos das edificações pertencentes ao

governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça e aos órgãos da

administração direta e indireta do serviço público do Estado serão reservados, pelo

menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoas com

deficiência  física  ou  visual,  sendo  assegurada,  no  mínimo,  uma vaga,  em  locais

próximos  à  entrada  principal  ou  ao  elevador,  de  fácil  acesso  à  circulação  de

pedestres,  com  especificações  técnicas  de  desenho  e  traçado  conforme  o

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art.  16  -  No prazo de doze meses a partir  da data de  publicação desta lei,  as

edificações pertencentes ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal
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de Justiça  e  aos  órgãos  da administração direta  e  indireta  do  serviço  público  do

Estado deverão dispor de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas com

deficiência  auditiva  e  visual,  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  de

acessibilidade da ABNT.

Art. 17 - A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações do

Ministério Público deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade

da ABNT.

§ 1º - No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes,

qualquer que seja o número de elevadores da edificação, pelo menos um deles terá

cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência ou

com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de

acessibilidade da ABNT.

§ 2º - Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em

qual andar da edificação a pessoa se encontra.

CAPÍTULO V

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO

Art. 18 - No prazo máximo de doze meses a contar da data de publicação desta lei,

será  obrigatória  a  acessibilidade  nos  portais  e  sítios  eletrônicos  do  governo  do

Estado,  da  Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de  Justiça  e  dos  órgãos  da

administração direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado na rede  mundial  de

computadores (internet), para o uso das pessoas com deficiência visual, garantindo-

lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

Parágrafo único - Ao se tornarem acessíveis às pessoas com deficiência visual, os

sítios eletrônicos conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial

de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de entrada.

CAPÍTULO VI

DA INSCRIÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM CONCURSO REALIZADO

PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PELA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELOS ÓRGÃOS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
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Art. 19 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever

em concurso público realizado pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa,

pelo Tribunal de Justiça e pelos órgãos da administração direta e indireta do serviço

público  do  Estado  em  igualdade  de  condições  com  os  demais  candidatos,  para

provimento de cargo, inclusive de carreira, cujas atribuições sejam compatíveis com a

deficiência de que é portador.

§ 1º - O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual mínimo de

10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em

número  fracionado,  este  deverá  ser  elevado  até  o  primeiro  número  inteiro

subsequente.

Art. 20 - Os editais de concursos públicos deverão conter:

I  -  o  número de  vagas  existentes,  bem como o  total  correspondente à  reserva

destinada à pessoa portadora de deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III  -  previsão  de  adaptação  das  provas,  do  curso  de  formação  e  do  estágio

probatório, conforme a deficiência do candidato; e

IV - exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição,

de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa

referência ao código correspondente da classificação internacional de doença - CID -,

bem como a provável causa da deficiência.

§ 1º - No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento

diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital,

indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2º - O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para

realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer

emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do

concurso.

Art.  21  -  A  pessoa  com  deficiência  participará  de  concurso  em  igualdade  de

condições com os demais candidatos no que concerne:
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I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

Art. 22 - O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de

equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas

áreas  das  deficiências  em  questão,  sendo  um  deles  médico,  e  três  profissionais

integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º - A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II  -  a  natureza  das  atribuições  e  tarefas  essenciais  do  cargo  ou  da  função  a

desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de

trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que

habitualmente utilize; e

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2º - A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do

cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

Art.  23 -  A publicação do resultado final  do concurso será feita  em duas listas,

contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas

com deficiência e a segunda somente a pontuação destes últimos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 - A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais terá

sede em Belo Horizonte e atuação em todo o território mineiro.

Art. 25 - Serão enviados pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa, pelo

Tribunal  de  Justiça  e  pelos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço

público do Estado à Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas

Gerais, no prazo de um mês a partir da data de publicação desta lei, o endereço de

todas as suas edificações, especificando quais se encontram adequadas às normas
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de acessibilidade e quais devem ser adaptadas.

Parágrafo único - A cada três meses da data de publicação desta lei, o governo do

Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os órgãos da administração

direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  devem  informar  à  Comissão

Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais quais as medidas adotadas

para cumprir e fazer cumprir os termos desta lei.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de

Acessibilidade do Estado de Minas Gerais,  bem como disciplina a adequação das

edificações e serviços do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal

de  Justiça  e  dos  órgãos  da administração direta  e  indireta  do  serviço  público  do

Estado  às  normas  de  acessibilidade.  Importante  ressaltar  que,  embora  todos  os

prédios  públicos  já  existentes  tivessem  prazo  definido  pelo  Decreto  nº  3.298  -

Estatuto  das Pessoas  com Deficiência,  publicado no “Diário  Oficial  da  União”,  de

21/12/99, que regulamentou a Lei  nº 7.853, de 1989, que dispõe sobre a Política

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas

de  proteção,  e  dá  outras  providências,  para  garantir  acessibilidade  às  pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, muitas são as edificações do

governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da

administração direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  que  têm  barreiras  e

obstáculos  que  limitam  ou  impedem  o  acesso,  a  liberdade  de  movimento  e  a

circulação com segurança das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

Assim, como o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e

os órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado têm o dever

de  proporcionar  a  adequação  dos  espaços  públicos,  mobiliários  e  equipamentos

urbanos, das edificações públicas e privadas de uso coletivo, dos transportes e dos

sistemas  e meios  de  comunicação às regras  de  acessibilidade,  deve-se partir  da

premissa de que estas instituições também estejam engajadas no desafio de adequar
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suas edificações e os serviços ofertados aos cidadãos mineiros às exigências legais,

no que tange à acessibilidade. Por esta razão, é necessária a aprovação desta lei,

que tem o objetivo de disciplinar a aplicação da legislação que assegura os direitos

das pessoas portadoras de deficiência no âmbito das instituições públicas do Estado.

Por outro lado, também consideramos de extrema importância a criação da Comissão

Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de traçar

metas  de  atuação na área da acessibilidade e  fiscalizar  o  seu cumprimento  pelo

governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os órgãos da

administração direta e indireta do serviço público do Estado visando à redução das

desigualdades e a promoção da dignidade da pessoa humana.

Importante  ainda  salientar  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  é  preceito

fundamental da República Federativa do Brasil e que constitui objetivo fundamental

da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça,  sexo, cor,  idade e quaisquer outras formas de discriminação.  Como

nossa  Carta  Magna  também  assegura  que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem

distinção  de  qualquer  natureza  e  que  ninguém  será  submetido  a  tratamento

desumano ou degradante, que os órgãos da administração pública direta, indireta e

fundacional,  as  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  e  as  instituições

financeiras  devem  dispensar  atendimento  prioritário  às  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida e que é expressa a previsão constitucional de

adaptação  dos  edifícios  de  uso  público  atualmente  existentes,  a  fim  de  garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, esta proposição se enquadra

no disposto pela Constituição e legislação infraconstitucional. Enfatizamos, por fim,

que a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida  se  faz  mediante  a  supressão  de  barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos

meios de transporte e  de  comunicação e que a  acessibilidade das pessoas  com

deficiência ou com mobilidade reduzida às vias e edificações públicas e privadas de

uso coletivo, aos espaços públicos, aos meios de transporte e de comunicação é

pressuposto  para  a  real  efetivação  do  cânone  da  dignidade  da  pessoa  humana,

propiciando honrada existência e garantindo, em última análise, o pleno exercício dos
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direitos fundamentais individuais e sociais indisponíveis fica cristalina a necessidade

do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos

da  administração direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado adequarem  suas

edificações e serviços às normas de acessibilidade. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.605/2011

Declara de utilidade pública a Casa do Professor, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Casa do Professor,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Casa do Professor,  com sede no Município de Belo Horizonte,  é

entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica, assistencial e cultural.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.606/2011

Dá a denominação de Victor Belfort Arantes Filho ao trecho rodoviário que liga o
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Município de Pequiri ao Município de Santana do Deserto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Victor Belfort Arantes Filho o trecho rodoviário que liga o

Município de Pequiri ao Município de Santana do Deserto.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Segundo  o  Prof.  Antônio  Monteiro  de  Oliveira  o  Sr.  Victor  Belfort

Arantes Filho “deixou o poder como havia entrado: admirado e exaltado por todos”.

Popularmente conhecido como o “pai dos pobres”, o Sr. Victor Belfort Arantes Filho,

popular  Vitote,  deixou  uma  grande  saudade  em  toda  à  comunidade  e  foi  o

responsável pela arrancada no desenvolvimento da cidade a partir da década de 40.

Nascido no dia 9/12/1908, em Bicas, era filho de Julieta Tostes de Arantes e Victor

Belfort Arantes. Casou-se com Purificação Marques Sampaio Arantes, com quem teve

uma única filha, a Sra. Léa Marques Arantes, figura muito estimada em Pequeri. Após

ficar viúvo, casou-se pela segunda vez com a Sra. Lenira de Almeira Arantes.

Era fazendeiro e minerador, tendo estudado em um internato na cidade de Juiz de

Fora.  Apreciava a caça e a pesca,  atividades por  meio das quais  reunia  amigos.

Essas  atividades  propiciaram  o  surgimento  de  diversas  histórias  pitorescas  e

acontecimentos que ficaram guardados na memória de muitas pessoas.

Como político, foi Presidente do PMDB de Pequeri e depois Prefeito nos anos de

1959 a 1962. Foi Vice-Prefeito na chapa de Luiz Abílio Pimenta Alves, no mandato

que  se  iniciou  em 1973,  tendo  renunciado  juntamente  com a  Sra.  Nair  Temponi,

Presidente da Câmara na época, e com outros Vereadores, antes do término dessa

gestão, por discordarem dos rumos do governo municipal. Essa situação culminou no

surgimento de duas grandes facções adversárias. Sua marca foi trabalhar sempre em

favor  dos  mais  necessitados.  Socorria  mesmo os  adversários  que o  procuravam,

dispensando a todos um tratamento amigo e cortês. Doou mais de uma centena de

lotes para a população carente, formando o que é hoje todo o Bairro Nossa Senhora

Aparecida,  Cruzeiro  e  arredores,  tudo sem pensar  em lucros.  A conservação das

estradas  era  sempre  realizada  por  seu  governo,  pois  era  homem  do  interior  e
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valorizava os acessos a outras localidades.

Entre outras importantes obras e gestos podemos citar o melhoramento do sistema

rodoviário do Município; a completa restauração do serviço de água, com a troca dos

canos de toda a  rede por  tubos novos e garantia  da higiene;  a aquisição de um

caminhão para a Prefeitura, melhorando os serviços urbanos; a construção de murou

em  parte  do  estádio  municipal;  o  aumento  da  rede  de  iluminação  pública;  a

cooperação  decisiva  em  todas  as  iniciativas  filantrópicas  e  religiosas;  a

complementação financeira necessária à compra do campo do Sr. Valentino Ângelo

Granate; a construção do inesquecível Clube Recreativo dos Operários, atendendo

exclusivamente a classe operária; a doação do terreno para construção da Escola

Municipal Waldomiro Magalhães Pinto e do terreno para construção do Hospital de

Pequeri; a doação de muitos lotes para a Igreja Matriz de São Pedro; o atendimento

ostensivo aos mais carentes que recorriam à Prefeitura.

Essas foram algumas das muitas benfeitorias feitas pelo ex-Prefeito Vitote, que o

credenciaram a receber tão justa homenagem. Além disso, chefiou brilhantemente o

Poder Executivo e sempre foi respeitado na cidade e na Zona da Mata como um mito,

inclusive pelos seus adversários. Em sua fazenda recebia importantes políticos como

o então Senador Itamar Franco e o Deputado José Aparecido, seus correligionários

de muitas décadas.

Esta homenagen é, sem sombra de dúvidas, um resgate formidável da figura do Sr.

Vitote.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.607/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação - Imjese -, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Motivação do Jovem ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação - Imjese -, com sede no Município de
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Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao  Empreendedorismo,

Solidariedade e Educação - Imjese -, é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por finalidade realizar estudos, pesquisas, palestras e seminários

na defesa dos direitos  dos jovens de Montes Claros,  democratizando o acesso a

informações  e  atividades  para  desenvolvimento  e  consolidação  do  exercício

democrático na gestão de políticas públicas.

Pauta-se  pela  necessidade  imposta  por  uma  sociedade  competitiva,  de  maior

qualificação  e  conhecimento  para  a  ascensão  social.  Tal  conhecimento  torna-se

instrumento de desenvolvimento pessoal na medida em que visa combater todas as

formas  de  preconceito  e  discriminação,  valorizando  os  seres  humanos  em  sua

singularidade e na luta por sua dignidade.

O reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelo referido Instituto e

a  certeza  de que ele  terá  um alcance social  ainda maior  após  ser  declarado de

utilidade pública são as razões que justificam a apresentação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.608/2011

Declara de utilidade pública a Associação Programa de Humanização e Assistência

Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Programa  de

Humanização  e  Assistência  Social  -  Prohumanos  -,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: A entidade que se quer beneficiou tem a finalidade de promover ações

de  humanização  nas  áreas  de  saúde  e  assistência  social  em  hospitais,  clínicas,

centros  de  tratamento  de  saúde,  escolas  e  empresas,  através  de  ações  sociais,

palestras, cursos, treinamentos e oficinas.

Diante  da  importância  das  ações,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.794/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a Sra.  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,  Presidente  do

Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do Estado de

Minas Gerais, pelo sucesso do XIII Encontro Estadual de Delegados. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 1.795/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia

e Educação, com sede em Santa Rita do Sapucaí, pelos 40 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Educação.)

Nº  1.796/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao 3º Sgt. PM Sílvio Rodrigues de Oliveira, lotado no 32º

BPM,  em  Uberlândia,  pelos  relevantes  serviços  prestados  nos  últimos  anos  à

população uberlandense. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.797/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de informações sobre o andamento do

inquérito  que  apura  irregularidades  da  empresa  Brasil  Container,  com  sede  no

Município de Contagem, que teria prejudicado, em 2008, mais de três mil pessoas. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Tereza

Lara. Anexe-se ao Requerimento nº 320/2011.)

Nº  1.798/2011,  da  Comissão  de Defesa do Consumidor,  em que solicita  sejam
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encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça cópia das notas taquigráficas da 15ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  relativas  aos

problemas que menciona, verificados no atendimento ao público nos cartórios.

Nº  1.799/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  garantir  o

tratamento fora de domicílio às pessoas com deficiência do Estado.

Nº  1.800/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  garantir  o

tratamento fora de domicílio às pessoas com deficiência do Estado.

Nº  1.801/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

providências para garantir o tratamento fora de domicílio às pessoas com deficiência

do Estado.

Nº  1.802/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências para que faça uma visita ao Município de Araxá, a fim de

averiguar denúncias apresentadas por ex-gestores da Fundação Cultural de Araxá de

que eles teriam sido vítimas de perseguição religiosa pelo Ministério Público.

Nº  1.803/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  ao  Centro  de  Apoio

Operacional  do  Ministério  Público,  ao  Terceiro  Setor  do  Ministério  Público,  à

Corregedoria do Ministério Público Estadual e à Promotoria de Direitos Humanos da

Comarca  de  Araxá  as  notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão, a documentação entregue nessa reunião e pedido de providências para

que esses órgãos apurem as denúncias apresentadas por ex-gestores da Fundação

Cultural  de  Araxá  de  que  eles  teriam  sido  vítimas  de  perseguição  religiosa  pelo

Ministério  Público  e  de  que  o  marido  da  Promotora  de  Justiça  e  Curadora  de

fundações na Comarca teria prestado serviços irregulares à referida Fundação.

- O Requerimento nº 1.804/2011 foi publicado na edição anterior.

Nº 1.805/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais  militares  Cb.  Renato Lúcio de  Oliveira,  Sd.

Jonas Moreira Martins, Sd. Luiz Otávio Rodrigues Guimarães e 3º Sgt. José Roberto

Alves Rodrigues, lotados na 2ª Cia. do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas,

que  participaram da operação que  apreendeu 15kg de cocaína,  uma balança de

precisão e outros materiais que seriam utilizados para a comercialização da droga no

Bairro Aarão Reis, no Município de Belo Horizonte.

Nº  1.806/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria do Ceresp-São Cristóvão, ao Juízo da Vara de Execuções

Criminais  de Belo Horizonte,  aos Promotores que atuam nessa Vara, ao Juízo da

Vara de Execução Criminal da Comarca de Teófilo Otoni e à Promotoria da Vara de

Execução dessa Comarca pedido de providências para que os sentenciados Bruno

Rodrigues de Souza, conhecido como Quen-Quen, e Ângelo Gonçalves de Miranda

Filho, conhecido como Pezão, sejam incluídos em regime disciplinar diferenciado.

Nº  1.807/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para a transferência

dos sentenciados Bruno Rodrigues de Souza, conhecido como Quen-Quen, e Ângelo

Gonçalves de Miranda Filho, conhecido como Pezão, para uma penitenciária federal,

em razão da alta periculosidade e possível envolvimento em crimes federais.

Nº  1.808/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, à Secretaria de Defesa

Social, ao Ministério dos Esportes, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça pedido

de providências para que sejam planejadas ações efetivas visando à prevenção e à

repressão  do  crime  de  tráfico  humano  durante  a  realização  da  Copa  das

Confederações e da Copa do Mundo.

- O Requerimento nº 1.809/2011 foi publicado na edição anterior.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado ao Presidente

da Assembleia pedido de providências para que envide esforços na tramitação do

Projeto  de Lei  nº  1.353/2011,  de  autoria  do  Deputado Durval  Ângelo,  que dispõe

sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e  bombeiros  militares,

policiais civis e agentes penitenciários do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.353/2011.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Assuntos

Municipais (2)  e de Meio Ambiente e de Minas e Energia e dos Deputados Délio

Malheiros e Antônio Júlio.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Saúde, do Trabalho, de Minas e Energia, de Turismo e de Meio

Ambiente e dos Deputados Bosco, Hely Tarqüínio e Antônio Júlio.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o ilustre Deputado Luiz Carlos

Miranda,  na  condição de 1º-Secretário,  fez a  leitura  da  correspondência,  nela  há

ofício  do  Tribunal  de  Contas  em  que  o  Conselheiro  Antônio  Carlos  Andrada,

Presidente  desse  Tribunal,  encaminha  a  esta  Casa  o  Plano  de  Carreira  dos

Servidores do Tribunal de Contas. É mais uma demonstração de que agora o Tribunal

de Contas, também de forma muito tranquila e coerente, está preocupado com seus

servidores, encaminhando a esta Casa um projeto de lei que trata da reestruturação

do  plano  de  carreira  deles.  O  projeto  que  diz  respeito  ao  reajuste  do  Ministério

Público também já passou pelas comissões e está pronto para ser incluído em ordem

do dia, para o 1º turno. O do Poder Judiciário já está pronto para o 2º turno. O projeto

do Poder Executivo, que trata do reajuste de todas as carreiras de servidores também

já  está  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  receber  parecer,  que,

certamente, será favorável, até porque todos os Deputados desta Casa querem ver o

reajuste dos servidores do Executivo. Mas até o presente momento, Sr. Presidente, o

projeto de resolução que trata do reajuste dos servidores do Legislativo ainda não

chegou a Plenário. Assim, Sr. Presidente, até porque a questão de ordem tem que ver

com a matéria que foi lida, mais uma vez, venho pedir o empenho de V. Exa., fazer

um apelo a V. Exa. e aos demais membros da Mesa a que se coloque o projeto em

tramitação. Pelo menos assim, nós acabamos com a ansiedade do nosso servidor.

Como foi dito aqui, sei que o Presidente da Assembleia já recebeu os Presidentes do

Sindicato e das associações de servidores, e que o projeto de resolução deve ser

colocado em pauta. Mas é óbvio que incomoda todos os servidores desta Casa ver

tantos projetos chegarem a Plenário, avançarem pelas comissões, serem aprovados
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no 1º turno, serem aprovados pelas comissões, alguns deles estarem prontos para

serem votados no 1º turno, o do Judiciário já está pronto para ser votado no 2º turno,

e o projeto de resolução que trata do reajuste dos servidores da Assembleia,  até

agora, não ter sido incluído em pauta.

Estamos,  mais  uma  vez,  de  forma  paciente,  pedindo  à  Mesa  desta  Casa,  ao

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que se coloque o projeto em pauta. Até porque

vamos iniciar um processo de obstrução nesta Casa. Eu disse ao Deputado Dinis

Pinheiro que aguardaria uma decisão sobre o assunto durante uma semana, mas

que, a partir  desta semana, poderia começar um processo de obstrução a todo e

qualquer projeto que estiver na pauta. Não é nosso desejo chegar a esse ponto, pois

temos agido de forma muito tranquila e transparente - e razões é o que não falta para

obstruir a pauta. Hoje mesmo eu tive o desprazer de negar uma audiência pública

para debate de uma proposta de emenda à Constituição.  A Casa tem caminhado

numa direção em que as coisas podem ficar difíceis, até o próprio debate. Eu disse

ao  Deputado  Bonifácio  Mourão,  pela  manhã,  que  iria  iniciar  um  processo  de

obstrução e quero fazer um apelo a V. Exa.: na condição de 1º-Vice-Presidente, peça,

mais uma vez, ao Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que pelo menos inclua na

pauta o projeto de resolução que trata do reajuste dos servidores desta Casa, que

haja o início da tramitação. É preciso que ele tramite, que o servidor veja o projeto na

pauta. Do contrário,  nós iremos iniciar  um processo de obstrução à tramitação de

todo e qualquer projeto, seja do Governador, seja de nossa autoria, seja da autoria de

outro Deputado. Nós vamos entrar num processo de obstrução. Para que isso não

ocorra - se entrarmos, não estamos dispostos a ceder facilmente -, seria melhor que o

Presidente providenciasse um bom desfecho para o caso, para que o servidor do

Legislativo deixe a angústia de lado e pare de esperar eternamente por uma solução

que parece estar vindo do Além. Precisamos que o projeto do servidor seja colocado

em pauta esta semana ainda, para que comece a tramitar e, quem sabe? na semana

próxima possa ser aprovado. Agradeço a V. Exa., que tem sido muito paciente em

permitir  que  os  meus  encaminhamentos  sejam  concluídos  de  forma  serena  e

tranquila. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  levará  essa  solicitação  ao  Presidente  da
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Assembleia, que é sensível à situação dos servidores da Casa. Tenho a certeza de

que o projeto será incluído em pauta.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência registra  a presença,  no  Plenário,  do  Vereador

Heldo Armond, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa -  Srs. Deputados, Sras. Deputadas,  demais presentes,

telespectadores da TV Assembleia, público das galerias. Venho a esta tribuna para

falar sobre um tema de grande relevância para todos os mineiros, principalmente para

os de Governador Valadares. Essa cidade possui o maior número de emigrantes que

tentam vida melhor nos Estados Unidos. Refiro-me à instalação de um consulado dos

Estados Unidos em Minas Gerais.

Como é do conhecimento de todos, nosso Estado tem uma parceria histórica com

os americanos. Desde a década de 60, é grande o número de mineiros que vivem

naquele país. Hoje o Brasil se encontra em melhor situação, pois o crescimento está

maravilhoso e o aspecto comercial é de suma importância para todos os mineiros e

todos  os  brasileiros.  E  a  contrapartida  que  o  governo  americano  deveria  dar  ao

governo brasileiro, que seria abrir mais consulados no Brasil, não tem acontecido. Por

isso,  tenho  apresentado  essa  solicitação  por  intermédio  do  ex-Senador  e  atual

Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo.  Ele  tem  mantido  contato  direto  com  o

embaixador  americano  em  Brasília  e  tem  lutado  para  que  isso  ocorra  o  mais

brevemente possível.

No momento, estamos tendo a oportunidade, e talvez para sorte de Minas Gerais,

de haver maior interesse do governo americano em criar esse consulado aqui em

Belo Horizonte.

Atualmente,  os  mineiros  que  necessitam  utilizar  serviços  consulares,  como

obtenção de visto, devem deslocar-se para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,

Recife  ou  Brasília.  Somente  as  três  primeiras  possuem  consulados  americanos,

sendo que a última conta com uma embaixada.

Estou  na  luta  por  esse  pleito  desde  2007,  tendo  buscado  apoio  junto  a
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representantes dos governos estadual e federal, além do Congresso Nacional. Tenho

me reunido também com a integrante mineira do Conselho de Representantes de

Brasileiros  no  Exterior,  Sra.  Ester  Sanches,  que  muito  nos  tem  ajudado  nesse

processo. O intuito é unir forças em prol de objetivo comum: trazer um consulado

americano para Belo Horizonte.

O consulado será um incentivo aos negócios entre Minas Gerais e Estados Unidos,

afinal o comércio bilateral tem gerado importantes divisas para o Estado. Lembro que

esse país foi a principal origem das importações mineiras de 2010, respondendo por

15% do total importado. Em relação às exportações, a nação americana foi o quarto

principal destino.

Dentro desse cenário, quero pedir aos nobres colegas que assinem o apoiamento a

ser enviado aos gabinetes em prol da instalação do consulado norte-americano em

Minas  Gerais.  Assim  que  assinado  pelos  membros  da  Casa,  o  documento  será

enviado  a  todos  os  Prefeitos  do  Estado,  ao  Governador  Antonio  Anastasia  e

posteriormente ao governo federal,  por intermédio do Deputado Eduardo Azeredo.

Em seguida, será entregue, em mãos, pela Sra. Ester Sanches ao Presidente Barack

Obama. Por questão protocolar de hierarquia, será também enviado à Sra. Hillary

Clinton,  que  é  a  Ministra  de  Relações  Exteriores,  se  não  me  engano,  e  ao

Embaixador americano no Brasil.

Nós,  mineiros,  temos  de  nos  unir  nesse  pleito,  afinal  somos  os  maiores

interessados no assunto. Somente dessa forma conseguiremos o apoio do governo

federal  com  o  fim  de  pressionar  diretamente  o  governo  americano  a  abrir  esse

consulado em Belo Horizonte.

Sua importância deve-se à grande dificuldade, que é de conhecimento de todos,

que às vezes o mineiro enfrenta por ter de se deslocar até Recife, São Paulo, Rio de

Janeiro ou Brasília para obter o visto, o que custa muito caro - uma passagem para

Recife é mais cara do que uma para Miami.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Jayro  Lessa,  quero

cumprimentá-lo pela iniciativa, ressaltando que V. Exa. é um Deputado atuante nesta

Casa, sempre preocupado com o o Vale do Rio Doce e com Governador Valadares,

especialmente  com  famílias  da  nossa  região  que  moram  nos  Estados  Unidos  e
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dependem da relação com esse país. Com muito prazer, assinei o requerimento de V.

Exa.  e  estou  a  seu  lado  para  reforçar  a  importância  de  haver  um  consulado

americano em Belo Horizonte, para facilitar  a vida das famílias da nossa região -

Virgolândia,  Governador  Valadares e Coroaci.  V.  Exa.,  que também já viveu essa

experiência, sabe muito bem que o êxodo para os Estados Unidos começou há mais

de 20 anos e ali  já se estabeleceram laços afetivos - já que diversos dos nossos

jovens que foram para esse país lá tiveram os seus filhos -, comerciais e econômicos.

De  forma  especial,  a  região  do  Vale  do  Rio  Doce  depende  muito  desse

relacionamento com os Estados Unidos.

Não podemos continuar nesse calvário, nessa via-crúcis de ir ao Rio de Janeiro ou

a Recife para conseguir um visto do consulado americano. Queremos, então, fazer

coro  com  V.  Exa.  na  sua  pretensão,  V.  Exa.  que  é  o  legítimo  porta-voz  dessas

famílias. Conte com nosso apoio. V. Exa. está de parabéns. Governador Valadares e

região agradecem muito a preocupação e a atuação de V. Exa. na defesa dessas

famílias.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. Concedo aparte

ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado Jayro Lessa.

Quero apenas parabenizar  V.  Exa.,  que empunha essa bandeira há muito tempo.

Desde que viemos para esta Casa, percebemos o interesse de V. Exa. não somente

pela região de Governador Valadares, mas por todo o Estado de Minas, ao pretender

trazer o consulado para cá. Hoje tive o prazer de assinar novamente essa moção que

V.  Exa.  tem  apresentado  a  autoridades  brasileiras  e  americanas  e  ao  corpo

diplomático  do  Brasil,  por  meio  da  diplomacia  de  Minas.  Em  resumo,  quero

parabenizá-lo,  pois  acho  que  já  passou  da  hora  de  isso  ser  trazido  pra  Minas.

Falando em nome da região Sul mineira, dependemos exclusivamente de São Paulo

e Rio de Janeiro, mas, pela importância do Estado que temos, fazemos questão de

ter a nossa sede, que ainda não temos. Esse realmente é um dos mais justos e

importantes  pleitos  para todos os que sonham ter  o consulado em Minas Gerais.

Parabéns. Temos de concretizar ações, como V. Exa. sempre fez e ainda faz, com

esses contatos e visitas que tem realizado em nome do povo mineiro. Sucesso para
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todos.

O  Deputado  Jayro  Lessa  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Concedo

aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Jayro  Lessa,  quero

apenas parabenizar  V.  Exa.,  que,  como disse o Deputado Carlin  Moura,  tão bem

representa a região do Rio Doce e conhece as aflições daquele povo. Quase todas,

se não todas, as famílias da região do Rio Doce têm ao menos um parente morando

no exterior, especialmente nos Estados Unidos.

Tenho certeza de que essa batalha liderada por V. Exa. para trazer o consulado dos

Estados  Unidos  para  Belo  Horizonte  facilitará  a  vida  dessas  pessoas,  além  de

estreitar a relação entre os familiares que estão aqui no Brasil com os que moram no

exterior.

Também  assinei  o  ofício  a  ser  encaminhado  à  embaixada  americana  -  e  ao

Presidente dos Estados Unidos, não é isso? - solicitando a criação desse consulado

aqui. Na verdade, gostaria de parabenizá-lo por essa luta constante e incansável para

trazer  para  Belo  Horizonte  um  consulado  americano.  Parabéns,  Deputado  Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares. Concedo

aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Da mesma forma e na mesma linha

dos demais Deputados, gostaria de cumprimentar V. Exa. pela brilhante ideia, aliás já

assinei o documento. Atualmente Belo Horizonte tem voo direto de Confins a Miami,

portanto a iniciativa de V. Exa. vem num momento em que o povo mineiro necessita

do apoio do consulado norte-americano aqui em Belo Horizonte. Gostaria de dizer às

pessoas que nos estão acompanhando pela TV Assembleia que, apenas na Região

Metropolitana, temos cerca de 6 milhões de habitantes, e é óbvio que cada vez mais

os mineiros  interagem com os Estados  Unidos,  necessitando,  assim,  do visto.  Já

tivemos oportunidade de procurar o consulado americano no Rio de Janeiro e em

Brasília e encontramos dificuldades.

Portanto, Deputado Jayro Lessa, gostaria que V. Exa. se empenhasse para que os

77  Deputados  assinassem  o  requerimento  e  que  encaminhasse  esse  documento
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apenas  quando tivesse a  assinatura  de  todos.  Creio  que assim,  com  a  força  do

Parlamento, V. Exa. conquistará esse pleito, que é extremamente justo não só para

Belo Horizonte, mas para todo o povo de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Concedo

aparte ao ex-Prefeito e futuro Prefeito de Governador Valadares, Deputado Bonifácio

Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Jayro Lessa, é um grande

prazer aparteá-lo, ainda mais em uma Casa tão nobre quanto esta. Foi uma ideia

luminosa de V. Exa. requerer um consulado para Minas Gerais, com sede na Capital.

Como temos  a  mesma origem,  V.  Exa.  conhece  bem o valor  que  um  consulado

americano nesta Capital tem para os mineiros, especialmente para nós, do Vale do

Rio Doce. Nada justifica haver embaixada em duas cidades e consulado em quatro

(Brasília,  São Paulo,  Rio  de  Janeiro e  Recife)  e  não havê-lo  em Belo  Horizonte.

Conforme  V.  Exa.  demonstra  muito  bem  no  ofício  que  tivemos  o  prazer  de

encaminhar, Minas Gerais conta mais de 50% do continente de brasileiros que estão

trabalhando pesado nos Estados Unidos.

V. Exa., como eu, já visitou algumas vezes os conterrâneos que estão trabalhando

nos Estados Unidos. É bom que todos os Deputados e todas as pessoas que nos

estiverem assistindo pela televisão saibam que praticamente todos os brasileiros que

trabalham nos Estados Unidos não têm ficha criminal.  O percentual de criminosos

brasileiros é o menor possível, muito menos do que 1%. Eles estão lá para trabalhar

pesado  e  honestamente.  Eles  enviam  continuamente  recursos  que  melhoram  a

economia  de nossa região,  dos Estados e do  País,  além de gerarem o  que não

conseguiram aqui: empregos. A grande maioria não conseguindo emprego aqui, foi lá

e passou a gerar empregos no Brasil, particularmente em nossa região.

Deputado Jayro Lessa, conheço V. Exa. há muitos anos. Mantemos uma amizade

antiga, e sei que V. Exa. também já passou por essas dificuldades até chegar ao

patamar  a  que,  com muita  força,  com muita  luta  e  muito  sacrifício  e  por  justiça,

chegou.  Por  isso  estou  aqui  como seu conterrâneo e  companheiro  para apoiar  o

requerimento de V. Exa.
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O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Concedo

aparte à Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Quero cumprimentá-lo pela iniciativa e dizer

que ela é importante para Minas Gerais e o País.

Gostaria de estender a razão para além da que V. Exa. expôs. Há a dificuldade que

o nosso povo tem em relação à solicitação de vistos em geral, mas, para obter visto

para os Estados Unidos, enfrenta burocracia bem maior.

Se  isso  não  bastasse,  hoje  estive  na  Vigilância  Sanitária  e  percebi  algumas

pessoas em busca de um certificado internacional. Foram muito bem tratadas pelos

servidores, todos muito eficientes, tanto os da Dilma quanto os do Márcio Lacerda.

Um rapaz de Fortaleza precisou vir a Belo Horizonte para fazer determinado exame,

porque pretende ir à Austrália.  Esse exame só é feito no Rio de Janeiro, em São

Paulo e em Belo Horizonte. Bom para ele que esse exame possa ser feito aqui.

Em geral, a dificuldade para os brasileiros, que estão viajando mais, por causa do

crescimento da economia e do intercâmbio maior com outros países, é enorme. Há

falha na informação e na infraestrutura dos nossos aeroportos.

Então percebo, Deputado Jayro, que a instalação de um consulado americano em

Belo  Horizonte  ajudará  bastante.  Há  pessoas  esperando pelo  visto  americano há

muitos  meses.  Fazem o agendamento  e  ficam  esperando.  Às  vezes,  as  pessoas

gastam dinheiro, chegam lá, mas a documentação ainda não é suficiente...

O Deputado Jayro Lessa - Esse é o motivo pelo qual as pessoas, às vezes, vão a

Recife.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Sair daqui e ir a Recife!... Chegam lá, e às

vezes ainda falta um ou outro documento.

Deputado  Jayro,  essa  dificuldade  exposta  por  V.  Exa.  é  a  de  muitas  pessoas,

mesmo as que têm a necessidade de ir a outros países também. Até para tirar um

certificado de vacinação! Veja-se a situação de uma pessoa que precisa se deslocar

de Fortaleza, sem saber se conseguirá ou não o visto? Ela tem de gastar para vir

aqui, pois é mais fácil que ir a São Paulo ou ao Rio de Janeiro, para tentar obter um

visto australiano. Não acreditei!  Achei um absurdo ocorrer isso no Brasil, país que

hoje está se firmando na economia mundial.
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Agradeço-lhe, Deputado Jayro, e o cumprimento, dizendo que sua preocupação é

muito pertinente. Parabéns! V. Exa. tem o meu apoio, o meu empenho e o meu voto.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputada Liza. Gostaria de pedir ao Sr.

Presidente mais tempo.

O Sr. Presidente - Concedo 1 minuto a V. Exa.

O  Deputado  Jayro  Lessa  -  Concedo  aparte  ao  Deputado  Fred  Costa  por  30

segundos, por favor.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Gostaria de parabenizar o Deputado Jayro

Lessa pelo requerimento que apresentou.

Corroborando  com  as  palavras  anteriores,  quero  acrescentar  o  aspecto  da

importância para o turismo externo: as agências de viagens ganharão com isso e

também o turismo da cidade de Belo Horizonte, porque é fato que os mineiros têm de

ir a outras cidades, em busca do visto. Não podemos ignorar o fator econômico e a

valorização de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais pelos Estados Unidos da

América.

Cabe lembrar que a região representada por V. Exa., com muita competência, o

Vale  do Rio Doce,  foi  recentemente tema de novela,  enfatizando-se o fato de  as

pessoas deixarem sobretudo a região para buscarem emprego nos Estados Unidos,

ajudando  o  desenvolvimento  desse  país.  É  lamentável  que  ainda  haja  essa

exploração de mão de obra. Todas as pessoas têm de ser valorizadas no próprio país.

Parabéns pela iniciativa.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Fred Costa. Obrigado, cara

Deputada Liza Prado. Espero que possamos, com empenho e pressão no governo

americano e com a ajuda do Deputado Federal Eduardo Azeredo, conseguir  essa

vitória  para  Minas  Gerais,  que  será  valiosa,  não  só  em  razão  da  facilidade  de

obtenção do visto de trabalho e de turismo, mas também em razão dos benefícios

econômicos que trará. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,

público que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, peço a atenção de
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todos para um assunto da maior importância. Todos nós aqui fomos eleitos pelos

votos dos mineiros e temos a mesma importância diante da sociedade. Cada um de

nós é responsável por seus atos e palavras, mas somos conjuntamente responsáveis

pela  imagem  do  Parlamento.  Por  isso,  o  comportamento  de  um  engrandece  ou

diminui a todos nós.

Refiro-me ao comportamento que vem tendo o Deputado Rogério Correia. E não

me refiro, neste momento, à sua obsessão contra o Senador Aécio Neves, o que já é,

aliás, motivo de chacota, de piada nesta Casa e fora dela, ao se constituir no único

caso no País  de  um Deputado  que faz oposição não  a  um  governo,  mas a  um

Senador. O exercício da crítica é natural, bem-vindo e merece respeito. Mas a crítica

não pode ser confundida com a calúnia. Quando o é,  perde toda a sociedade. O

Deputado protagonizou uma situação lamentável de agressão a um servidor desta

Casa,  ato  que  gerou,  com  justiça,  o  repúdio  de  todos  os  servidores.  Agora,

protagoniza atos de agressão verbal. Agressão física ou verbal depõe contra o decoro

deste Parlamento e do exercício do mandato, assim como depõe contra o decoro o

uso sistemático da mentira. Peço a atenção dos senhores para a gravidade do que

vou relatar  em seguida.  Todos os documentos oficiais  que comprovam as minhas

palavras estão disponíveis no site transparênciaeresultado.com.br.

No dia 19 de outubro, foi votada no Senado a proposta de divisão dos “royalties” do

petróleo. Havia duas propostas: a do Senador Francisco Dornelles, que garantia mais

recursos para todos os Estados brasileiros produtores e não produtores, defendendo

que as empresas petrolíferas e a União abrissem mão de recursos em favor de todos

os Estados brasileiros. Essa proposta garantia a Minas cerca de R$791.000.000,00. A

outra proposta garante menos recursos aos Estados e defende os interesses das

empresas. Além disso, retira muitos recursos dos Estados produtores e apenas uma

pequena parcela da União. Com essa proposta, Minas receberá R$46.000.000,00 a

menos.  A  proposta  do  Senador  Dornelles  garantia  aos  Estados  mais  de

R$11.000.000.000,00, e a outra, a aprovada, R$9.000.000.000,00.

Vinte Senadores, entre eles o Senador Aécio Neves, votaram a favor da proposta

do Senador Dornelles, que era a melhor para Minas, para o Rio de Janeiro e para

todo  o  País.  Essa  proposta  foi  derrotada  pelo  governo  federal.  Em  seguida,  na
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mesma sessão, foi colocada em votação a segunda proposta. Diante da derrota da

primeira proposta do Senador Dornelles, que era melhor para Minas, o Senador Aécio

e vários outros que votaram a favor da proposta do Dornelles votaram a favor da

proposta do Senador Vital do Rego para garantir os recursos, ainda que menores,

para os Estados.

Os  registros  oficiais  da  sessão  mostram  que  apenas  cinco  Senadores  votaram

contra a proposta do Senador Vital do Rêgo. Foram eles: Lindbergh Farias, do PT do

Rio de Janeiro; Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo; Ana Rita, do PT do

Espírito Santo; Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal, e Francisco Dornelles,

do PP do Rio de Janeiro. Todos os outros, até o Aécio, votaram a favor da proposta

do Senador Vital do Rêgo. Em resumo, o Senador Aécio Neves votou primeiro pela

melhor  proposta  para  Minas.  Em  seguida,  deu  o  seu  voto  a  favor  da  proposta

vitoriosa para garantir os recursos possíveis para o Estado. A primeira proposta foi

derrotada,  então,  se  não  votasse  essa,  os  Estados  perderiam.  Mais  uma vez,  a

realidade mostra que quem ficou contra o que era melhor para Minas foi o PT.

Agora, senhoras e senhores, esclarecida a verdade, insisto em dizer que todos os

documentos  estão  disponíveis  no  “site”  transparenciaeresultado.com.br.  Quero

mostrar aos senhores, irei ler agora, o que o Deputado Rogério Correia postou sobre

esse episódio no Twitter : “Babaca traidor, o safado do Aécio, tucano maldito. O que

Aécio faz no Senado agora é farra. Esse sobrenome Neves deveria ser banido de

Minas. Nem o papel higiênico podia ser vendido, Aécio Silvério dos Reis...” Acredito

que  os  senhores  estejam  tão  chocados  quanto  eu  fiquei.  Isso  depõe  contra  o

Parlamento. Isso não tem nada a ver com fazer oposição e criticar. Nenhum de nós,

por exemplo, mesmo fazendo oposição, se refere ao Presidente Lula ou à Presidente

Dilma com os palavrões  com os  quais  muitas  pessoas se  referem, às  vezes,  na

internet. Não estimulamos esse tipo de agressão. Estimulamos o debate e a crítica.

Quando um parlamentar abandona os argumentos da realidade e passa a usar da

mentira para o debate político, é sinal evidente de que ele não tem razão. Isso mostra

que ele mente.

Em nome da respeitabilidade dos nossos mandatos, desafio o Deputado Rogério

Correia a provar daqui da tribuna que o Senador Aécio Neves votou contra Minas no
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episódio dos “royalties” do petróleo ou a se desculpar com ele. Sabemos da briga

política pessoal que o Deputado Rogério Correia tem com o Senador Aécio Neves.

Então, ele não faz oposição a um governo, mas a um Senador. O ex-Governador

Aécio  Neves  foi  o  Senador  que  defendeu  a  maior  parte  dos  “royalties”  para  os

Estados, tirando das empresas petrolíferas e do governo federal recursos para os

Estados.  Mas  como  essa  proposta,  como  disse,  foi  derrotada  pelo  governo  da

Presidente  Dilma,  não  havia  outra  forma  de  juntar  e  votar  a  favor  da  proposta

apresentada  pelo  Senador  Vital  do  Rêgo.  Era  isso  ou  nada.  Os  Deputados  que

votaram contra essa proposta foram os Deputados do PP, PT e do PMDB, do Rio de

Janeiro e do Espírito Santo. Portanto, aí está a verdade, minastransparencia.com.br,

para responder que Aécio Neves votou e trabalhou para que todos os Estados da

União recebam uma parcela do “royalty” do petróleo, não apenas para Minas Gerais.

Então,  Sr.  Presidente, essa questão está esclarecida. Fica aqui esse desafio ao

Deputado que postou no Twitter essa crítica de que o Senador Aécio Neves não faz

nada para Minas. No Senado, ele foi um dos articuladores, foi um dos que defendeu o

Estado de Minas Gerais e a União. Ele retirou das empresas petrolíferas federais uma

parcela significativa que, com toda certeza, gerará renda e dará um resultado melhor

para a saúde, para a educação e para a segurança. Fica aqui o meu registro. Muito

obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Peço a palavra pelo art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno,

o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Esse tempo é suficiente para mostrar que o Senador

Aécio Neves votou contra Minas, e isso não é segredo. Basta qualquer um entrar no

YouTube e  acessar  Aécio  Neves  e  o  voto  dos  “royalties”  do  petróleo  que verá  o

próprio Senador Aécio Neves dizer que votou com os interesses do Rio, porque o Rio

de  Janeiro,  como  um  Estado  produtor,  não  poderia  ficar  prejudicado.  Ele,  em

momento algum, fez a defesa de Minas.

O Ancelmo Gois, jornalista do jornal “O Globo”, soltou também uma nota, que vocês

poderão verificar no “blog” do Lucas Figueiredo. O Ancelmo Gois, em uma coluna do

jornal “O Globo”, diz que o Senador Aécio Neves recebe agora uma homenagem do
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Governador Cabral, do Rio de Janeiro, por ter conseguido articular o voto favorável

ao Rio de Janeiro contra a divisão dos “royalties” do petróleo para o País como um

todo. O jornalista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, é partidário do PSDB de longas

datas, portanto o que ele diz é incontestável. Ele agradece ao Senador Aécio Neves,

a quem chama de Menino do Rio. Ficou clara a votação articulada que o Senador fez

em torno desse projeto. Queria dizer isso aqui, claramente, nesta tribuna, e não é

preciso  acessar  “site”  nenhum.  O  ex-Governador  Aécio  Neves  votou  contra  os

interesses de Minas, e já estou pegando, no Senado, a votação que provará o voto

contrário do Senador aos interesses de Minas, como já é de conhecimento no Rio.

O Senador Aécio Neves é muito esperto. No Rio ele faz propaganda de que votou

pelo Rio de Janeiro. Lá ele é chamado de Menino do Rio e ganhou o apelido de Zé

Carioca. Aqui em Minas Gerais, ele impede que a imprensa divulgue o seu voto e

coloca o “site” Minas Transparente para defender o indefensável, para explicar o que,

de fato, ele fez. Faço ao Senador oposição política e tenho de fazer isso, como o faz

o PT, o PCdoB e os partidos do campo democrático popular em Minas Gerais. Isso

porque,  neste  Estado,  entramos  num  procedimento  completamente  incorreto  do

choque de gestão e do déficit zero, que têm levado Minas Gerais a uma calamidade

que  precisa  ser  denunciada.  Perguntam-me sobre  a  defesa  desses  interesses,  e

respondo que Minas precisa ficar livre desse estado de exceção, que tantas vezes

aqui denunciamos.

Quando fiz a defesa de uma professora na Assembleia Legislativa, Deputados do

governo  me  atacaram,  falando  de  falta  de  decoro  parlamentar.  Porém  sempre

defenderei  aqui  as  professoras.  Não  permitiremos  que  elas  sejam  retiradas  da

Assembleia Legislativa por ordem seja lá de quem for, por meio do uso da força e da

violência nem com choro e aos prantos. Não me arrependo e continuarei defendendo

as  professoras  ou  quaisquer  outros  trabalhadores  que  vierem  à  Assembleia

Legislativa fazer suas justas reivindicações. No meu modo de entender, Deputados,

agir assim é defender o decoro parlamentar e as justas reivindicações do nosso povo.

Portanto, querer usar isso para desvirtuar a oposição política feita ao Senador Aécio

Neves e ao projeto do PSDB não é o melhor caminho.

Desviar-se do assunto, impedir a Oposição, desqualificar o opositor são táticas que
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não deveriam ser usadas. Ler aqui pronunciamento escrito por outros para ofender as

pessoas e os Deputados não é a melhor tática,  ler  “retweets”  de outros como se

fossem deste Deputado. Se tem alguma dúvida, entre na comissão de ética por falta

de decoro  parlamentar.  Se acha que houve falta  de  decoro,  entre  e  ingresse na

comissão de ética. Por que não faz isso? Porque sabe que o que está lendo é uma

mentira. O “tweet” de outros não pode ser colocado como se fosse deste Deputado,

pela  oposição política  que  faço.  Ela  é  justa  e  tem  que  ser  feita.  Defendo Minas

Gerais.

É  um absurdo.  Abram o  jornal  “Estado de  Minas”,  que  tem  muito  carinho pelo

Senador Aécio Neves, e verão que a proposta aprovada no Senado dará a Minas

R$757.000.000,00, e o Senador Aécio Neves se calou diante dela e não votou com

ela. Votaram favoravelmente a essa proposta dois outros Senadores de Minas Gerais,

Zezé Perrella e Clésio Andrade, votaram com Minas. O único a votar com o Rio de

Janeiro - e por isso tem sido chamado lá de quarto Senador - é exatamente Aécio

Neves. Se ele dá esse voto, assuma a responsabilidade, em vez de vir aqui, pela voz

de terceiros, fazer ameaça.

Não me sinto intimidado, Deputado; se quiser, entre na comissão de ética por falta

de decoro, porque vou defender o que fiz de cabeça erguida. Não me arrependo de

ter defendido uma professora, e defenderei sempre. Não vão acuar este Deputado

com esse tipo de ameaça, muito menos do Senador que votou contra Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

Deputado Rogério Correia, que nos antecedeu na fala, trago comigo uma nota do

jornal “Estado de Minas” que diz justamente o contrário do que afirma o Deputado

Rogério  Correia.  Se  tem  alguém  desmentindo  alguém,  não  sou  eu.  O  próprio

Deputado Rogério Correia cita que o jornal “Estado de Minas” traz uma nota que diz

que a proposta apoiada por Aécio daria menos recurso para Minas Gerais. Deputado

Rogério Correia, falo com V. Exa. Porque, se alguém está mentindo nesta tarde, das

duas  uma:  ou  é  V.  Exa.  ou  o  jornal  que  V.  Exa.  diz  trazer  a  nota.  Temos  de

estabelecer quem está com a verdade.
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Diz  assim  o  jornal  “Estado  de  Minas”,  Deputado  Rogério  Correia:  “Durante  as

discussões no Senado sobre a distribuição dos 'royalties' do petróleo nesta semana,

foi levantada uma polêmica sobre a divisão dos recursos entre os Estados e a União.

A proposta  defendida  pelos  parlamentares  dos  Estados  produtores  de  petróleo,

elaborada pelo Senador Francisco Dornelles, previa uma arrecadação ainda maior

para os Estados não produtores” - que é o caso de Minas Gerais, Deputado Sávio

Souza Cruz.

E  vai  mais  longe,  Deputado  Rogério  Correia:  “Minas  Gerais  receberia

R$791.000.000.00” - se a proposta do Senador Aécio fosse aprovada. Diz ainda o

jornal que são R$46.000.000,00 a mais do que a proposta defendida pela Presidente

Dilma Rousseff, que seus funcionários de plantão no Congresso trataram de aprovar.

Quero me reportar a uma coisa que não tem muito a ver com V. Exa., porque V.

Exa.  faz  parte  do  nosso  glorioso  PMDB,  de  tradições  infinitas  com  homens  que

passaram por ele e construíram uma história bonita tanto em Minas como no Brasil.

Os jornais e a mídia de todo o País veicularam, há cerca de 10 dias, que o PT agora

está especializando a sua equipe de jovens internautas a postarem na internet,  o

quanto antes, e de uma forma que agrada ao partido, as notícias que interessam ao

referido partido. Não sou eu quem está falando isso. Se o PT quiser o art. 164, é só

buscar na mídia que encontrará.

O  partido  está  dando  curso  para  os  internautas  promoverem  citações  na  rede

mundial de computadores em tempo hábil. O Deputado Célio Moreira foi acusado de

ler um discurso que não era dele. Segundo o Deputado Rogério Correia, o Deputado

Célio Moreira leu um discurso que não era dele. É um absurdo o Deputado querer

adivinhar  quem  escreve  o  que  se  lê.  Se  não  sou  empregado  da  Presidente  da

República,  se  não sirvo a um partido para fazer  maldade com os outros,  eu não

serviria para estar nesta Casa. Na semana passada, quando me foi cortada a palavra,

o  Presidente  não  me permitiu  fazer  como fez  o  Deputado  Rogério  Correia,  pela

ordem, por isso fui frustrado para casa. O que disse o Deputado Rogério Correia na

quinta-feira passada? Ele disse justamente o que o Deputado Célio Moreira disse,

nada mais.  Disse,  na quinta-feira  passada,  tanto a  um quanto  ao outro,  tanto ao

Deputado Rogério Correia quanto ao Deputado Sávio Souza Cruz, que não podemos
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fazer perseguições a pessoas. Disse, ainda, naquela oportunidade, Deputado Sávio

Souza Cruz - V. Exa. vai se lembrar -, que nada tenho a ver com o seu passado. Não

quero, em nenhum momento, julgar o que fez o Vereador Sávio Souza Cruz, o ex-

Secretário Sávio Souza Cruz. Acho que devemos primar pela responsabilidade que

nos nutre, pela maneira como chegamos a este parlamento. Não podemos perseguir

as pessoas. Temos de olhar o nosso trabalho, não as pessoas. O Deputado Rogério

Correia atribuiu, como atribuiu agora, neste exato momento, ao Senador Aécio Neves

a responsabilidade de uma emenda que traria prejuízo para Minas Gerais. Pergunto

aos telespectadores que me veem em casa, a V. Exas., aos funcionários da Casa e

às pessoas que estão nas galerias  se é mentirosa ou verdadeira a afirmação do

Deputado Rogério Correia. Quero ir mais longe, pois ele cita a fonte: o jornal “Estado

de Minas”. Estou com a fonte em mãos. Deus realmente é bondoso, pois estou com a

fonte em mãos. Estou com a fonte citada em mãos. Quando descer da tribuna, quero

entregá-la em suas mãos, Deputado Rogério Correia. Quem sabe caberá a V. Exa.

tirar a dúvida de quem lhe informou que o “Estado de Minas” havia publicado de uma

forma e ele havia resolvido publicar de outra. Essa dúvida não vai ser minha. Então,

senhoras  e  senhores,  quero  trazer  aos  membros  do  parlamento,  aos  colegas,  a

verdade. Às vezes, ela contraria o meu interesse, às vezes contraria o interesse do

meu partido, mas dizer que o Senador Aécio Neves votou contra Minas Gerais me faz

refletir  sobre  como  cabe  tanto  ódio  nos  corações.  A Sra.  Andreia  Neves  não  é

parlamentar. O Senador Aécio Neves é Senador. Muitas vezes, as pessoas não estão

aqui para se defenderem dessas acusações baratas, levianas, que têm o escopo tão

somente de atingi-las, não a política. Ora, vou julgar meu semelhante nesta Casa

pelas suas atribuições no parlamento ou vou julgá-lo porque escolheu morar no Norte

de Minas, no Sul ou no Triângulo? Vou ser chamado “o moço do Triângulo”, “o moço

do Sul”? Tenho de julgar as ações. Quero perguntar isso aos telespectadores, porque

aqui a Casa me vê e sabe o que estou perguntando ao Plenário. Tirem de Minas

Gerais os idos do Governo Aécio Neves. Tragam de volta os governos anteriores.

Faça a somatória dos anos de Aécio no comando e a somatória dos anos anteriores.

Vejam o que sobra.

Sei que os senhores que estão em casa concordam, porque Minas se transformou,
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deixou de ter déficit para ter saldo positivo todo mês e, com a cara e a coragem, ir ao

Banco  Mundial,  nos  principais  fomentadores  de  desenvolvimento,  trazer  recursos

para o nosso Estado. Minas Gerais é outra! E não sou apenas eu quem afirma isso. O

que não posso e não vou admitir, em hipótese alguma, é que homens que se vestem

de homens nesta Casa insurjam contra a figura pessoal do Senador Aécio Neves, a

quem defendo com muita honra desta tribuna, porque sei que defendo o certo. Não

estou defendendo cores vermelhas nem bandeira alguma. Quero ir mais longe: se

Aécio quiser e o partido o aceitar como candidato a Presidente da República, não

será por um projeto pessoal, e sim pelo passado de honra e glória do Senador, do

nosso Governador, do Deputado Federal, daquele que um dia acompanhou Tancredo

Neves e viu o sofrimento do Presidente que honraria Minas e o Brasil. O nosso sonho

encontra-se adiado.

Senhoras e senhores, não permitirei aparte por enquanto, porque quero me ater a

esse pensamento sem fugir do raciocínio. Quando descer da tribuna, entregarei os

papéis nas mãos do Deputado Rogério Correia para ver quem está com a razão.

Faço essa breve consideração a propósito das críticas e adjetivações descabidas

dirigidas na semana passada,  neste Plenário,  contra o Senador Aécio Neves,  por

conta da votação do projeto dos “royalties” do petróleo, no Senado Federal. Naquela

oportunidade, quiseram atribuir ao Senador Aécio Neves um ato de incoerência, mas

essa não é a verdade dos fatos, e os anais desta Casa devem registrar o devido

esclarecimento. Todos sabemos da defesa firme e determinada que o Senador Aécio

Neves, ex-Governador por dois mandatos, ex-Deputado Federal, sempre fez em favor

dos  interesses  de  Minas  Gerais.  Sabemos,  igualmente,  de  sua  defesa  firme  e

decidida em favor do pacto federativo, pregando com veemência contra a injustificada

concentração de recursos na União em detrimento dos Estados e Municípios. Foi sob

essa perspectiva, seguramente, que o Senador posicionou-se na votação do projeto

de lei sobre a distribuição dos “royalties” do petróleo. Disseram que o Senador votou

contra  Minas  Gerais.  Não  é  verdade.  O  Senador  Aécio  Neves  defendeu,  sim,  a

proposta elaborada pelo Senador Francisco Dornelles, que previa uma arrecadação

ainda maior para os Estados não produtores do que a prevista no texto aprovado, do

Senador paraibano Vital do Rêgo.
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A proposta  defendida  por  Aécio  contemplava  os  Estados  não  produtores  sem

causar  perdas  para  os  Estados  considerados  produtores  –  vejam  a  diferença  -,

exatamente na ótica do necessário equilíbrio  federativo da distribuição da receita,

contra a excessiva concentração de recursos pela União. O que se defendeu foi a

divisão  mais  justa  dos  recursos  entre  os  Estados  e  Municípios.  Aliás,  no  projeto

defendido  por  Aécio  Neves,  Minas  receberia  R$791.000.000,00  em  2012,  valor

superior ao que foi aprovado pelo Senado. Mas o que prevaleceu foi a determinação

do governo federal de que não aceitaria reduzir sua participação na arrecadação, o

dinheiro da Presidente. Ela não aceitou. Portanto o Senador Aécio Neves preservou

sua postura coerente em defesa de Minas e do equilíbrio do pacto federativo. Mas o

governo federal  não tem essa compreensão, Deputado Tiago.  O que importa, tão

somente, é continuar tendo recursos para atender aos propósitos nada republicanos,

como se vê agora nas denúncias que envolvem diversos Ministros, que já caíram em

decorrência dessas denúncias de mau uso do dinheiro público.

Essa  discussão seria  a  oportunidade  ideal  para  a  Presidente  Dilma  chamar  os

Governadores  para  negociar  uma  agenda  do  interesse  de  todos  os  Estados  e

Municípios, incluindo os “royalties” dos minérios, as regras do Fundo de Participação

dos Estados e Municípios, as dívidas estaduais e a revisão do sistema do ICMS.

No entanto essa não é a disposição da nossa Presidente. O que se vê claramente é

o propósito de se atacar a liderança do Senador Aécio Neves. Aliás, atacar a figura do

Senador Aécio está mais do que pregado. O jornal da semana passada trouxe as

fotos dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz indo a Brasília porque não

aceitam que o PMDB – ala que o Deputado Sávio Souza Cruz defende – e o PT – ala

que o Deputado Rogério Correia defende – façam uma aliança com o atual Prefeito

de Belo Horizonte, o que é defendido também pelo Senador Aécio Neves. Essa é

uma nítida demonstração de que o alvo a ser abatido é o Senador, custe o que custar.

Não serão V. Exas., atacadores, que conseguirão abalar a coerência de Aécio Neves,

que,  mais uma vez,  demonstrou a sua postura de estadista, que tem uma leitura

própria da realidade nacional.

Vejam bem o que disse o Senador Aécio Neves recentemente numa coluna no

jornal “Folha de S. Paulo”, do último dia 17: (- Lê:) “Às vezes, leio: 'O Aécio devia
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fazer  isso  ou  aquilo...'.  Ouço,  reflito.  Respeito  toda  opinião  e  aceito  muitas  das

sugestões que recebo. Mas é com as minhas convicções que sigo em frente.”

Portanto,  como disse  na  quinta-feira  passada,  quero  citar  desta  tribuna  aquela

mesma fábula do sábio e não do Sávio que diz: com o coração carregado de ódio,

não definimos bem; com o coração carregado de rancor, não definimos bem; com o

coração voltado para o mal, não definimos bem.

Nobres pares, todas as vezes em que o Senador receber um ataque pessoal aqui,

estarei  na  sua  defesa  –  aliás,  com  muito  orgulho  e  muita  honra,  porque  estarei

defendendo não  a  minha,  mas  a opinião  da  maioria  esmagadora  dos mineiros  e

certamente  do  povo  brasileiro.  Peço  desculpas  aos  Deputados  por  não  lhes  ter

concedido o aparte, mas o tempo foi curto. Num outro momento o concederei com

prazer.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, o que me

traz a esta tribuna nesta tarde de trabalhos nesta Casa não é exatamente o que foi

focado aqui pelos meus antecessores, mas tratar de um assunto que me preocupa

bastante. Espero dar uma contribuição ao governo de Minas ao comentar uma notícia

muito  preocupante  que  estampa  a  primeira  página  do  jornal  “Hoje  em  Dia”  do

domingo próximo passado, cujo título diz que o governo contrata acusado de desviar

milhões no Rio. Por que digo que quero trazer aqui uma contribuição?

Muitas  vezes  nós,  Deputados,  estamos  cercados  de  assessores  e  não  temos

conhecimento, Deputado Rômulo Viegas, do que, às vezes, eles estão fazendo. Não

creio que haja má-fé do Governador Anastasia nem intenção maligna alguma.

Mas é importante alertá-lo para os desdobramentos dessa matéria que, na terceira

página do caderno “Política”, toda a página, trata do assunto que se refere ao Sr.

Marcelo Garcia, hoje o responsável por uma área muito importante e muito delicada

do governo do  Estado:  a  área social.  A matéria  nos  surpreende,  assim  como os

documentos  que  chegaram  a  nossas  mãos,  por  exemplo  este  calhamaço.  Tais

documentos apresentam que, no Rio de Janeiro, o Sr. Marcelo Garcia foi alvo de uma

CPI para apurar irregularidades no uso de recursos do Pró-Jovem, assim como de

outros recursos, de valores altíssimos. Essa CPI apurou irregularidades, as quais a
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conclusão mostrou. Mas, ao mesmo tempo, a Vereadora, que é do PSDB no Rio de

Janeiro,  distribuiu  o  resultado  dessa  CPI  aos  órgãos  competentes,  entre  eles  o

Tribunal de Contas da União. E agora, recentemente, no mês de agosto de 2011, o

Tribunal de Contas da União abriu uma investigação contra o Sr.  Marcelo Garcia,

pedindo a prestação de contas de R$47.000.000,00, que deveria ter sido apresentada

no ano de 2009; e até hoje o TCU não tem notícias dessa prestação de contas. Além

do mais, há fortes indícios de que o Sr.  Marcelo Garcia destinou recursos que eu

poderia  chamar  aqui  de  “sapatinho  de  Cinderela”.  Ou  seja,  só  serviu  naqueles

pezinhos, algumas ONGs e Oscips, que receberam esses recursos. Só elas foram

beneficiadas. Isso nos deixa aqui a clara impressão de que havia interesses outros,

interesses escusos na canalização desses recursos.

Por que eu disse, ao iniciar a minha colocação, que espero que essa fala possa

trazer uma contribuição? Porque o Governo tem agora, a partir dessas informações, a

oportunidade de tirar  de um cargo tão importante do nosso governo esse que eu

chamo aqui, desta tribuna, de mercenário social. Porque, acompanhando o histórico

de vida dele, percebemos que roda o Brasil em busca de oportunidades nos governos

nas áreas sociais, para manter seus vínculos. E não é só isso não. Ele tem hoje

assento na cadeira de conselheiros da Light;  tem sala, com secretária,  no BDMG;

acumula cargos e mais cargos, e todos eles com salários, todos eles remunerados.

Agora, o que mais me preocupa é que ele chega até nós, foi importado para Minas

Gerais. E aqui está um calhamaço que foi gerado pela CPI, onde ele era o principal

investigado pela má aplicação dos recursos no Rio de Janeiro. Mas ele passou por

Juiz de Fora; passou pelo Tocantins, por uma Prefeitura numa cidade pequena;  e

chegou agora ao nosso Estado, com um “status” que, acredito, é muito preocupante.

E esta Casa tem duas premissas, infelizmente as duas com que ela menos trabalha –

a fiscalização do Executivo e a proposição de leis. Nós estamos agora fazendo o

nosso  trabalho  de  fiscalização,  embora  usando  aqui  uma  matéria  muito  bem

fundamentada.

Aliás, deixo aqui os parabéns à jornalista Ana Flávia Gussen, que produziu uma

matéria muito bem-fundamentada, muito bem-documentada, muito bem-comprovada,

que  apresenta  tais  denúncias.  Espero  que  o  Governo  tome  uma  decisão,  esta
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semana ainda, para que isso seja resolvido.

E qual é a decisão que queremos? Queremos que esse cidadão não faça parte dos

quadros de trabalho do governo de Minas Gerais por causa do seu histórico. Ele não

tem uma ficha cadastral; não tem um currículo; ele tem uma folha corrida. Para mim,

isso é uma folha corrida. Lamentavelmente, se o governo não tomar uma decisão,

vamos  entrar  em trabalho  de  obstrução  nesta  Casa.  Aliás,  vamos  propor  que  se

realize uma audiência nesta Casa convidando esse cidadão a dar explicações.

O Deputado Rogério Correia  (em aparte)*  -  Deputado Vanderlei  Miranda,  quero

apenas parabenizá-lo por trazer um tema que, de fato, é grave. A denúncia do jornal

“Hoje em Dia” que V. Exa. traz aqui é grave porque advém do Tribunal de Contas da

União. O “Hoje em Dia” retrata muito bem a denúncia de desvio de recursos no Rio

de  Janeiro,  de  R$25.000.000,00.  Depois,  esse  hoje  funcionário  do  governo,

responsável pelo Programa Travessia, que é um programa para pobres, vem a Minas

Gerais, mas antes, estranhamente, passa por Juiz de Fora. Isso mostra que ele está

acostumado a trabalhar em governos, especialmente nos do PSDB e do DEM. Vamos

considerar a presunção de inocência do Governador de tê-lo nomeado sem saber

quem era.

Mas, a partir da matéria do jornal “Hoje em Dia” e de V. Exa. torná-la pública, é

evidente que o Governador já sabe de quem se trata. Portanto, esperamos que ele

seja retirado desse Programa, pois, no mínimo, é temerário que ele continue a dirigir

o Programa Travessia neste momento de denúncias.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Esse  Programa abarca  R$320.000.000,00  do

governo de Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Portanto, é extremamente temerário.

Vamos considerar a presunção de inocência: o Governador não sabia quem era, mas

agora já sabe. Então, esperamos que a atitude do Governador seja a de imediato

afastamento desse senhor, já que ele foi afastado do Rio de Janeiro por denúncias do

Tribunal de Contas da União. É isso o que esperamos.

Acatando o que V. Exa. disse, quero também deixar pronto um requerimento. O

Deputado  Antônio  Júlio  já  havia  me  procurado,  e  V.  Exa.  também  para  que,

conjuntamente, assinássemos um requerimento solicitando a vinda dele à Assembleia
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Legislativa...

O Deputado Vanderlei Miranda* - Caso não seja resolvida a questão.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Caso não seja resolvida a questão.

Vamos dar um tempo, pois creio que o Governador do Estado, ao saber disso, tomará

uma atitude. Mas ele deveria vir à Assembleia Legislativa para dizer o que tem sido

feito,  enfim, fazer  um balanço do Programa. Então,  parabenizo V.  Exa.  e o jornal

“Hoje em Dia”.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Obrigado.  Concedo aparte  ao  Deputado Célio

Moreira.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Vanderlei Miranda, parabenizo V.

Exa. Tomei conhecimento dessa denúncia e acredito que tanto o governo quanto esta

Casa  têm  que  dar  transparência  ao  assunto.  Aliás,  tenho  notícias  de  que  o  Sr.

Marcelo é uma pessoa muito autoritária.

Portanto,  Deputado  Rogério  Correia,  Deputado  Vanderlei  Miranda  e  Deputado

Antônio Júlio, faço questão de assinar também esse requerimento para ouvir esse

senhor na Comissão, caso o governo não tome providências.

O Deputado Vanderlei Miranda - Com a palavra, o Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Prezado e amigo Deputado Vanderlei

Miranda, V. Exa., com muito brilhantismo, traz a esta Casa uma denúncia bem feita

pelo jornal “Hoje em Dia”, por meio da Ana Flávia. Essa denúncia preocupa a todos

nós que prezamos um governo transparente, que aja de forma exemplar. Portanto,

esperamos  a  demissão  imediata  desse  cidadão.  Só pelo fato  de  ele  estar  sendo

investigado por uma CPI, proposta por uma Vereadora do PSDB do Rio de Janeiro, e

também estar sendo alvo de denúncia e investigação no TCU já faz com que nós,

Deputados, venhamos exigir um posicionamento firme do nosso querido Governador.

Como bem disse o Deputado que me antecedeu, ele não deve saber dessa situação

tão vexatória, desse histórico tão criminal desse cidadão.

Se nenhuma decisão for tomada, cabe a esta Casa tomar sua posição, até mesmo

obstruindo os trabalhos, se necessário. Obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Deputado. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Deputado José Henrique, que preside os trabalhos

nesta tarde; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores que nos acompanham

pela TV Assembleia, o que me traz a esta tribuna é um assunto muito importante: o

início da greve dos médicos do SUS, o que trará grande transtorno para a nossa

saúde, que já é precária. Com certeza, isso vai trazer muito mais sacrifício e angústia

para  as  pessoas  que  procuram  o  SUS,  que  vêm  do  interior  para  resolver  seus

problemas de saúde na Capital.

Essa  situação nos  preocupa muito,  porque nossa saúde  está  na  UTI,  e  o  que

vemos no dia a dia são os administradores municipais e estaduais abraçando uma

responsabilidade que, na verdade, é do governo federal. O que vemos no SUS é a

falta de leitos, de médicos, de consultas especializadas, de cirurgias, de hospitais.

Infelizmente  temos  um  índice  baixíssimo  de  médicos  por  habitante  -  no  Norte  e

Nordeste do País,  chega a ser  1 médico para cada 8  mil  habitantes.  Portanto,  é

inaceitável essa transferência de responsabilidade. Vemos uma saúde estrangulada e

os Prefeitos, ainda mais, mas o governo federal empurra, cada vez mais, garganta

abaixo dos governos municipais a responsabilidade que é dele. Na verdade, o que

vemos hoje é o governo federal eximindo-se de sua responsabilidade e sacrificando

mais os governos municipais, que já estão estrangulados. Os Prefeitos não aguentam

mais cargas, até porque o governo municipal está assumindo a responsabilidade do

governo federal, que perdeu a oportunidade de, por meio do pré-sal, dos “royalties”

do  petróleo,  dividir  a  fatia,  tirando um pouco dos  que  já  arrecadam demais  para

beneficiar os Municípios. Mas, infelizmente, o governo federal votou de acordo com

seus interesses, prejudicando os Estados não produtores. Talvez ninguém imaginasse

que  o  Brasil  seria  um  dos  maiores  exportadores  de  petróleo,  mas  ele  perdeu  a

oportunidade  de  tirar  parte  de  um  dinheiro  que  ele  não  esperava  e  socorrer  os

Municípios, a saúde e a educação.

Esperávamos muito mais. A Proposta de Emenda à Constituição nº 29 determinava

a responsabilidade de cada ente: o Município entrava com 15%; o Estado, com 12%;

e  o  governo  federal,  com  10%.  Mas  o  que  fez  o  governo?  Votou  como  quis,

sacrificando  novamente  o  Município  e  o  Estado.  Ao  Município,  impôs  a
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responsabilidade de manter os seus 15%. Vejam que nenhum Município consegue

destinar à saúde apenas 15% - alguns já estão gastando mais de 30%. Mas não

damos conta, mais; nossos Prefeitos não aguentam mais isso. A proposta é que o

Estado entrasse com 12% e o governo federal, com 10%. Ora, a responsabilidade

dos governos do Estado e dos Municípios foi mantida. Quanto à do governo federal, o

que fez o governo do PT? Jogou a responsabilidade para o Senado: se fosse votada

a criação de mais um imposto, a CSS, ele entraria com os 10%. Quer dizer, temos de

fabricar mais dinheiro e fabricar mais impostos. A responsabilidade de dividir a fatia e

de dar um pouco mais do que arrecada é dele, pois sabemos que o governo federal é

o que mais arrecada impostos do Brasil - em torno de 58%. Sendo assim, ele também

deveria ser responsabilizado com 58% de tudo que a saúde gasta. Infelizmente ele

gasta  uma merreca  de  menos  de  R$80.000.000.000,00  de  todo  o  orçamento  da

União, mas lamentavelmente esse recurso não dá para socorrer os Municípios, que

vivem uma saúde precária.

Estamos assistindo pela TV que os médicos estão em greve, e, com certeza, isso

trará uma angústia muito maior para nós, cidadãos mineiros, e também para todos os

brasileiros.  Por  que  estou  falando  isso  aqui,  hoje?  Na  verdade,  esperava  que  o

governo, por meio de duas propostas de emenda constitucional e de um veto de uma

proposta  de  emenda constitucional,  pudesse socorrer  a  saúde do Brasil.  Ele  não

esperava esse dinheiro do petróleo; por isso, poderia ter pegado esses recursos para

socorrer os Municípios, a fim de que pudéssemos ter uma saúde com mais qualidade.

Mas  isso  não  foi  feito.  A  garganta  do  governo  não  tem  tamanho,  largura  nem

profundidade. Ele quer  mais, mais impostos, mais dinheiro, e os Municípios ficam

cada vez mais sacrificados.

Infelizmente estamos vendo isso; por essa razão, não poderia deixar de trazer este

assunto  nesta  tarde  de  hoje  para  conhecimento  dos  Srs.  Deputados  e  do  povo

mineiro,  ou  seja,  a  irresponsabilidade daquela votação da PEC nº  29,  em  que o

governo novamente retira sua responsabilidade e a transfere,  cada vez mais, aos

Municípios.

Concederei aparte aos nobres Deputados, mas gostaria de pedir-lhes rapidez para

eu não perder o meu raciocínio.
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O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Duilio de Castro, primeiramente

gostaria de parabenizá-lo pela importância do tema que V. Exa. está discutindo hoje

na  tribuna.  Estou  de  pleno  acordo  com  V.  Exa.,  pois  estamos  sabendo  que  os

médicos do SUS estão hoje em paralisação nacional. No entanto, também temos o

que comemorar, pois hoje é o dia do cirurgião-dentista. Neste Plenário, represento os

mineiros, as mineiras, mas, em especial, a minha classe. Sou dentista e venho de

uma família  de  cirurgiões-dentistas.  O meu pai  Luiz foi  dentista,  e  os  meus  dois

irmãos também o são.

No entanto, acabo de sair da Praça Sete, onde verifiquei que a odontologia também

está paralisada em função da exploração dos planos de saúde. Em Minas, temos o

que comemorar com o Governador Anastasia. Ele criou uma diretoria de atenção à

saúde bucal, e não foi só isso. Hoje já estamos colocando 50% do que o governo

federal  coloca nos centros de especialidade em odontologia.  É a preocupação do

governo  de  Minas  com  a  saúde  bucal  dos  mineiros.  Pertenço  ao  Conselho

Deliberativo do Ipsemg, por isso posso afirmar que houve uma correção da tabela

odontológica do Ipsemg na Capital e no interior. Atualmente a Fapemig apoia mais de

40 projetos de pesquisa. Portanto, em Minas Gerais, temos que comemorar - e muito

- o Dia do Cirurgião-Dentista. Muito obrigado pelo aparte e parabéns pelas palavras.

O Deputado Duilio de Castro - Gostaria de continuar minha fala dizendo à região de

Sete Lagoas e da Amav que fico feliz ao ver o governo do Estado fazendo sua parte e

tentando socorrer a nossa região, tão prejudicada e sacrificada, que infelizmente está

agonizando com a falta de saúde.

Ontem recebemos lá o Secretário de Estado, Antônio Jorge, e também o Secretário

Adjunto de Saúde, Breno Henrique, que nos visitou no dia 2 de maio para conhecer a

realidade do Hospital Municipal de Sete Lagoas, que atende a uma região com quase

800 mil habitantes, a região da Amav. Porém, ontem, recebemos uma boa notícia; por

isso, queremos agradecer ao Governador Anastasia a sensibilidade, o carinho e o

compromisso  que  tem  com  a  nossa  região.  Afinal,  foi  liberado  um  convênio  de

R$1.000.000,00 para a compra de equipamentos para a Irmandade Nossa Senhora

das Graças. Além disso, o Estado alugou 40 leitos daquele hospital da Irmandade

para tirar aquelas pessoas dos corredores dos hospitais, mas agora foi liberado um
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convênio  que deve somar  a  cifra  de  mais  de  R$4.000.000,00  anuais.  Em pouco

tempo  isso  servirá  para  socorrer  as  pessoas  que  agonizam  nos  corredores  dos

hospitais, para que não mais vejamos pessoas morrendo assim. E isso está sendo

feito  pelo  Governador,  assumindo  uma  responsabilidade  que  cabe  ao  governo

federal, que detém 58% da arrecadação dos impostos.

Então,  fica  aqui  o  nosso  registro,  a  nossa  indignação  e  o  nosso  pedido,  dos

Deputados da Oposição, porque ainda há tempo. A PEC voltou para o Senado para

que o governo federal tente criar mais impostos. Infelizmente estou assistindo ao que

acontecerá: mais uma vez o povo brasileiro será sacrificado, e a responsabilidade

será jogada em cima dos governos do Estado e dos Municípios. Não poderia deixar

de registrar isso nesta tarde, Sr. Presidente, e gostaria de agradecê-lo pela paciência

e pelo tempo. Muito obrigado, Srs. Deputados e povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA Nº 18

Estabelece  normas  para  a  tramitação  de  projeto  de  resolução  que  trate  de

apreciação de Regime Especial de Tributação instituído pelo Governador do Estado e

de ratificação de convênio estabelecido no âmbito do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz.

A Presidência, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no inciso XV do

art. 82 do Regimento Interno, decide:

1 - A mensagem do Governador do Estado que comunicar o ato de instituição de

Regime Especial de Tributação será recebida, publicada e encaminhada à Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que terá o prazo de 20 dias para emitir
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parecer.

1.1 - O parecer concluirá por projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no

todo ou em parte, o ato do Governador do Estado;

1.2 - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e encaminhado à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para deliberação, nos termos

do art. 103 do Regimento Interno;

1.3 - Esgotado o prazo de 20 dias sem a emissão de parecer sobre a mensagem do

Governador  do  Estado,  o  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária a incluirá na  ordem do dia  da  primeira reunião subsequente e dela

designará relator, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, o qual emitirá

seu parecer.

2 - A mensagem do Governador do Estado que solicitar  ratificação de convênio

estabelecido no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz - será

recebida,  publicada  e  encaminhada  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, que terá o prazo de 20 dias para emitir parecer.

2.1 - O parecer concluirá por projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no

todo ou em parte, o convênio;

2.2 -  Recebido  em Plenário,  o projeto de  resolução será  publicado,  incluído na

ordem do dia da primeira reunião subsequente e apreciado sem parecer;

2.3 - Esgotado o prazo de 20 dias sem a emissão de parecer sobre a mensagem do

Governador do Estado, o Presidente da Assembleia a incluirá na ordem do dia da

primeira reunião subsequente e dela designará relator, nos termos do § 2º do art. 145

do Regimento Interno, o qual emitirá seu parecer.

3 - A rejeição, no todo ou em parte, do projeto de que trata esta decisão, implicará

deliberação contrária ao seu teor.

4 - Aplicam-se à tramitação da mensagem e do projeto de que trata esta decisão,

no que couber, as disposições relativas à discussão e à votação do projeto de lei

ordinária.

5 - Fica revogada a Decisão Normativa da Presidência nº 17, publicada em 30 de

setembro de 2011.

Mesa da Assembleia, 25 de outubro de 2011.
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José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, torna sem efeito a apreciação do Projeto

de Resolução nº 2.599/2011, ocorrida na 20ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  e,  nos  termos  da Decisão Normativa  da

Presidência nº 18, determina sua remessa ao Plenário, para inclusão em ordem do

dia.

Mesa da Assembleia, 25 de outubro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior,  determina que o Projeto de Lei nº

2.501/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  seja  desanexado  do  Projeto  de  Lei  nº

1.057/2011, do Deputado Dinis Pinheiro. Sendo assim, a Presidência encaminha o

Projeto de Lei nº 2.501/2011 às Comissões de Justiça e de Cultura, para parecer, nos

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

Mesa da Assembleia, 25 de outubro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - para o período 2012-2015; e o Projeto de Lei nº 2.521/2011, 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 2012, foram publicados, em essencialidades, no “Diário do

Legislativo”  do  dia  21/10/2011  e  distribuídos  em  avulso  às  Deputadas  e  aos

Deputados em 24/10/2011, por meio eletrônico. A Presidência informa, ainda, que o

prazo  de  20  dias  para  apresentação  de  emendas  ao  projeto  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira tem início hoje e será encerrado em 14/11/2011.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.798/2011,  da
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Comissão de Defesa do Consumidor, 1.799 a 1.801/2011, da Comissão da Pessoa

com Deficiência, 1.802 a 1.804 e 1.809/2011, da Comissão de Direitos Humanos, e

1.805 a 1.808/2011, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 19/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.896/2011, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, 2.241/2011, do Deputado Rogério Correia, e 2.280/2011, do Deputado

Neilando Pimenta, e dos Requerimentos nºs 1.610/2011, do Deputado Antônio Carlos

Arantes, e 1.617/2011, do Deputado Bosco; de Saúde - aprovação, na 6ª Reunião

Extraordinária,  em  19/10/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.431/2011,  do  Deputado

Neider Moreira, 2.302/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, 2.326/2011, do Deputado

Tenente Lúcio, 2.329/2011, do Deputado Luiz Henrique, e 2.362/2011, do Deputado

André Quintão, e dos Requerimentos nºs 1.597/2011, do Deputado Délio Malheiros, e

1.613/2011, do Deputado Marques Abreu; e do Trabalho - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária,  em 19/10/2011, dos Projetos de Lei nºs 208/2011, do Deputado Elismar

Prado, 432/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, 986/2011 com a Emenda nº 1, da

Deputada Rosângela Reis, 1.650/2011, do Deputado Luiz Henrique, 2.015/2011, do

Deputado Bonifácio Mourão, 2.104/2011, do Deputado Durval Ângelo, 2.108/2011, do

Deputado Antônio Júlio, 2.116/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.129/2011

com a Emenda nº 1, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.140/2011, do Deputado

Neilando Pimenta,  2.167/2011 com a  Emenda nº  1,  do  Deputado  Paulo  Guedes,

2.183/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.210/2011, do Deputado Neilando Pimenta,

2.233/2011,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  2.236/2011,  do  Deputado  Paulo  Lamac,

2.242/2011, do Deputado Rogério Correia, 2.256/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 2.272/2011, do Deputado Doutor Viana, e 2.296/2011 com a Emenda nº 1, do

Deputado  Adalclever  Lopes,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.625/2011,  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel, e 1.700/2011, do Deputado Duarte Bechir; de Minas e Energia -

aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  20/10/2011,  do  Requerimento  nº

1.619/2011, dos Deputados Bosco e João Vítor Xavier; de Turismo - aprovação, na



1396
____________________________________________________________________________

24ª Reunião Ordinária, em 25/10/2011, dos Requerimentos nºs 1.714 e 1.753/2011,

do  Deputado  Jayro  Lessa;  e  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  21ª  Reunião

Ordinária,  em 25/10/2011,  do Requerimento  nº  1.699/2011,  do Deputado Anselmo

José Domingos; e pelo Deputado Antônio Júlio - indicando os Deputados Adalclever

Lopes e Sávio Souza Cruz para Vice-Líderes do PMDB (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  contido  no  Ofício  nº

12/2011,  do  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2011, e requerimento do Deputado

Délio  Malheiros  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.973/2011 (Arquivem-se os projetos.); e,  nos termos do inciso XVI do art. 232 do

Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio  em  que  solicita  a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 936/2011.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Pedi a palavra pela ordem, porque, quando

da tribuna, acredito que tanto o Deputado Duarte Bechir quanto outros Deputados

não  entenderam  bem  o  que  disse.  Quando  me referi  à  agressão  na  entrada  do

Plenário naquele dia, não tinha nada que ver com a professora. Referi-me à agressão

do Deputado contra um Policial Legislativo. Quero deixar registrado, Sr. Presidente,

que  acredito  que  nenhum  parlamentar,  em  momento  algum,  agiu  contra  os

professores.  Quero  também dizer  que  não  admitimos  nem  admitiremos  agressão

contra servidor  público.  Não quero dizer  apenas contra professores,  mas também

contra qualquer servidor público. Naquele dia, por coincidência havia uma professora,

solicitada pelo Secretário da Mesa, em uma área restrita dos Deputados. A palavra

não foi dirigida a ela. Dirigi a palavra ao Deputado Rogério Correia, dizendo-lhe que

deveríamos  ter  um  diálogo  construtivo,  para  avançarmos.  Aliás,  na  reportagem

mostrada  na  televisão,  o  Deputado  Rogério  Correia  estava  no  Plenário  e  foi

provocado pelo repórter,  que disse que uma professora estava sendo agredida.  O

Deputado  chegou  imediatamente  e  disse  que  ninguém  ia  colocar  a  mão  na

professora,  que  ninguém  iria  tirá-la.  Ninguém  pôs  a  mão,  ninguém  foi  contra  a
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professora, ninguém agrediu professor nenhum. Naquele momento, dirigi a palavra ao

Deputado Rogério  Correia,  e  não à professora -  está  gravado.  Eu disse:  “Vamos

propor um debate para construir”. Antes de sair do Plenário, o que foi exposto pelo

Deputado Rogério Correia foi que esta Casa não estava fazendo nada para avançar

no diálogo com os professores. Eu disse que havia participado com ele  e outros

Deputados de uma conversa com o Presidente da Casa, na tentativa de marcar uma

reunião,  para  discutirmos  a  situação.  Naquele  dia,  muitos  entenderam  que  havia

ocorrido alguma coisa contra os professores ou contra a professora; aliás, as imagens

estão  no  YouTube.  O  Deputado  Rogério  Correia  chegou  empurrando  o  Policial

Legislativo. O que dissemos foi que uma ação daquela natureza não poderia ocorrer.

Ninguém aqui,  seja Deputado,  seja Deputada,  vai  tolerar,  vai  se curvar  diante de

agressão  contra  servidor  púbico.  Essa  foi  a  nossa  posição,  que  não  é  contra

professores nem professoras. Quero, Sr. Presidente, mais uma vez, deixar registrado

que não admitiremos nenhuma violência contra servidores públicos, seja professores,

seja professoras,  seja qualquer  outro servidor.  Parece que fui  mal-interpretado.  O

Deputado Rogério Correia disse hoje que se tratava da questão dos professores. Não

me referi a professor nenhum. Fiz referência ao Policial Legislativo que foi empurrado

e  agredido  verbalmente.  Essa  foi  a  minha  posição.  Registre-se  minha  fala,  Sr.

Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei  novamente a palavra pela

ordem porque o Deputado Célio  Moreira  insiste  em voltar  ao  assunto,  insinuando

algum tipo de ameaça. Disse ao Deputado Célio Moreira que, se quiser apresentar

denúncia contra este Deputado na comissão de ética, que o faça, porque tenho os

argumentos necessários para dizer que, não faltei com o decoro parlamentar, como o

Deputado  Célio  Moreira  afirmou  da  tribuna  desta  Casa.  Se  quiser,  denuncie,  e

debateremos  a  questão;  fique  à  vontade  para  agir  como  quiser.  Não  me  sinto

ameaçado porque não tenho nada a temer. A professora que estava na Assembleia

Legislativa estava como qualquer  pessoa que visita a Assembleia. Ela poderia ter

estado ali, a convite de qualquer Deputado. Sempre foi assim nesta Casa. Mesmo
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depois  do  ocorrido,  outro  dia  vimos  jovens  do  PSDB ficarem  aqui,  a  convite  do

Deputado João Leite.  Todos os Deputados assistiram a isso, depois da ocorrência

desse evento. Não vi o Deputado Célio Moreira jamais se levantar contra isso. Só se

levantou contra a presença da professora. Ela o incomodou, assim como incomodou

alguns  Deputados,  que  pediram a  retirada  dela,  porque  ela  tinha  um  cartaz  que

anunciava um mísero salário de R$712,00 como reivindicação. A professora chorou,

ficou aos prantos,  e precisava,  sim, de uma proteção,  já  que estava cercada por

Deputados e seguranças, que insistiam em retirá-la de um recinto, onde daria uma

entrevista,  a  meu convite.  Ela  nem chegou a  mostrar  o  cartaz,  Deputado,  o  que

poderia até ter feito, e não o fez. Então, Deputado Célio Moreira, eu a defendi e a

defenderei. Se V. Exa. entende que faltei com decoro parlamentar e quiser apresentar

denúncia na Comissão de Ética, que o faça. No entanto, não me arrependo de ter

defendido  a  professora  e  defenderei  qualquer  manifestante  que  vier  aqui  lutar,

pacificamente. Tenho dito isso com todas as palavras e já me referi a esse assunto

diversas vezes. Não será V. Exa. que me intimidará, ainda mais porque V. Exa. está

incomodado com o fato de que o Senador Aécio Neves votou contra Minas. E votou

mesmo! O Ancelmo Gois é colunista do jornal “O Globo” e escreveu uma matéria em

que elogiou o Senador Aécio Neves, na qual o chama de “Menino do Rio”. Sérgio

Cabral  ofereceu um jantar  ao  tucano Aécio  Neves,  quinta-feira,  para  agradecer  o

apoio  do  mineiro,  que  liderou  um  grupo de  16 Senadores  da  Oposição contra  a

proposta que, segundo ele, “tungou” os “royalties” do Rio. A verdade é que, até agora,

o PSDB de Aécio tem ajudado mais o Rio nessa questão do que o PT de Dilma. Foi o

que o Aécio fez: defendeu o Rio de Janeiro. Tornou-se púbica essa defesa. Ele é o

chamado “quarto Senador do Rio.” Direi isso aqui e não me sentirei ameaçado. V.

Exas. darão entrada a processo contra falta de decoro, por que estou denunciando

que o Senador  Aécio Neves votou contra Minas?!  Ora bolas,  só faltava essa!  Se

bastasse a censura explícita de oito anos de governo Aécio Neves, vou ser obrigado

agora a escutar ameaças de Deputado nesta Casa? Sr. Presidente, esse assunto

realmente me deixa enfurecido e triste, porque houve ainda o caso de um assessor

de Deputado do PSDB desta Casa o qual sugeriu a uma professora que estava lá

fora que abandonasse a profissão. Ele disse que seria melhor ela ser servente de
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pedreiro que ser professora. Isso atinge os serventes de pedreiro e os professores.

Ela veio a esta Casa, sofreu ameaça de ser retirada e estava aos prantos, como foi

muito bem mostrado. Fiz a defesa da professora. Já pedi desculpas ao segurança,

mais de uma vez, de público, porque eu poderia ter agido com mais calma. Isso é

verdade, mas não me arrependo, de jeito nenhum, de ter feito a defesa da professora,

porque ela chorava e estava sendo ameaçada, sim, de ser dali retirada. Deputado

Célio  Moreira,  não me venha com ameaças,  porque isso  não  me fará  recuar  na

defesa que fiz aqui.  Quero deixar  minha posição muito clara e faço novamente a

denúncia: o Senador Aécio Neves votou contra os interesses de Minas, e, daqui a

pouco, se eu puder usar a tribuna, mostrarei isso. Quanto a isso, o Deputado Duarte

Bechir expôs aqui seu ponto de vista, com educação, sem agressão, estimulando o

debate. O jornal “Estado de Minas” do dia anterior expôs que a proposta aprovada no

Senado daria a Minas Gerais R$750.000.000,00, mas o Senador Aécio Neves votou

contra ela; por isso, ele foi chamado carinhosamente, no jornal “O Globo”, de “Menino

do Rio”. É um título merecido.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão de Assuntos Municipais  em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doce pedido de

providências em prol da celebração de convênio com o Estado e com o Município de

Ribeirão Vermelho, com vistas à reestruturação e à conservação do acervo ferroviário

existente  nesse  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  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Companhia  Vale  do  Rio  Doce  pedido  de  providências  para  a

colocação de cancelas nas curvas de nível existentes na área urbana do Município de

Ribeirão Vermelho e circunvizinhanças, tendo em vista o grande fluxo de crianças na

região e a ocorrência de atropelamentos e acidentes com automóveis. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  das Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia em que
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solicitam seja encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município

de  Belo  Horizonte  -  Comam  -  pedido  de  informações  sobre  a  relação  das

condicionantes do empreendimento minerário no maciço da Serra do Curral, entre os

Bairros  Belvedere  e  Mangabeiras,  sobre  quais  condicionantes  foram  cumpridas  e

sobre  o  motivo  pelo  qual  não  se  fez  o  julgamento  do  recurso  que  questiona  a

utilização social e coletiva da área após o encerramento das atividades minerárias.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.054/2011,  da  Comissão de Assuntos  Municipais,  que solicita

seja encaminhado à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte pedido  de  informações sobre os  procedimentos  administrativos  e legais

pertinentes à aprovação de loteamentos fechados caracterizados como condomínios.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.055/2011,  da  Comissão de Assuntos  Municipais,  que solicita

seja encaminhado à Feam pedido de informações sobre o grau de pureza da água

resultante de tratamento de esgoto no Município de Vazante. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.055/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.057/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

regularidade  ambiental  do  empreendimento  Porto  de  Areia  Minas  Ltda.,  de

propriedade do Sr. Jefferson Benedito Rennó, de que trata o laudo pericial do Instituto

Estadual de Florestas, datado de 17/9/2010, que recomenda, entre outras medidas, a

interdição e o embargo imediato do empreendimento, tendo em vista que a atividade

de extração de areia às margens do Rio Sapucaí-Mirim, no Município de Sapucaí-

Mirim,  estava  ocorrendo  por  força  de  liminar  judicial,  sem  as  devidas  licenças

ambientais  dos  órgãos  competentes,  e  seja  enviada  cópia  dos  documentos  que
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menciona. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 1.057/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.061/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação Hemominas pedido de informações sobre a contratação da

Clínica Cuidar Ltda. para vacinação dos servidores dessa Fundação contra a gripe,

bem como sobre o valor do contrato e o valor unitário de cada vacina. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.063/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de informações sobre o cronograma

de implantação do Programa Caminhos de Minas no trecho de 40km da MG-231

entre os Municípios de Cordisburgo e Santana de Pirapama. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.065/2011, da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja

encaminhado  ao  IEF  pedido  de  informações  sobre  as  indenizações  referentes  à

criação do Parque Estadual da Serra Negra, apresentando as que já foram efetuadas

e o cronograma para o efetivo pagamento das indenizações restantes e informando

sobre a existência de documentação pendente. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.107/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  cópia  do  relatório  das  condições  atuais  e  de

manutenção das pequenas centrais hidrelétricas existentes na área da unidade da

empresa  Novelis  do  Brasil  Ltda.,  em  Ouro  Preto;  dos  contratos  firmados  entre  a
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Cemig  e  a  referida  empresa;  do  relatório  da  quantidade  de  energia  da  Cemig

consumida mensalmente pela unidade da empresa no Município de Ouro Preto nos

últimos 20 anos; do relatório do valor cobrado pela Cemig no fornecimento de energia

para essa unidade da empresa nos últimos 20 anos. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.108/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  que  solicita  seja

encaminhado à Feam pedido de cópias dos últimos relatórios e estudos acerca dos

impactos  ambientais  causados  pelo  funcionamento  da  empresa  Novelis  do  Brasil

Ltda.  em  Ouro  Preto;  do  passivo  ambiental  dessa  empresa;  do  estado  atual  de

conservação e manutenção das barragens de rejeitos, bem como do grau de risco de

cada uma delas; e da poluição e da qualidade do ar, da água e do solo no entorno da

unidade. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 1.108/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.112/2011, da Comissão de Direitos Humanos, que solicita sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Fazenda  as  notas  taquigráficas  da  30ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre as taxas cobradas

desde 2005 para o licenciamento e o emplacamento de veículos novos e usados,

bem como as eventuais diferenças no tratamento dispensado às pessoas jurídicas e

físicas que buscam tais serviços. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

1.112/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.175/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Turismo pedido  de  informações  sobre  o  acesso de

empreendedores privados a recursos do Fundo de Assistência ao Turismo. A Mesa da
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Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21/2011,  do

Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação ao art. 256 da Constituição

do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda nº

1,  que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Henrique em que

solicita  o  adiamento  da  votação  da  proposta.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  25/2011, do

Deputado  André  Quintão  e  outros,  que  acrescenta  o  inciso  XII  ao  art.  2º  da

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

da  proposta.  Em discussão,  a  proposta.  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 presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique
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-  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está,  portanto,  aprovada,  em  2º  turno,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 25/2011. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.243/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado

de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento  –  Findes.  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 2.266/2011, do Governador do Estado,

que cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - Fecifim. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno.  Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,  o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

senhoras  e  senhores  da  bancada  da  imprensa,  telespectadores,  faço  o

encaminhamento  desse  projeto  de  lei,  mas  antes  parabenizo  o  conjunto  dos

Deputados pela aprovação da proposta de emenda à Constituição que acabamos de

votar, especialmente ao Deputado André Quintão, que foi o primeiro signatário dessa

proposta e que tem batalhado em prol da participação popular aqui na Assembleia

Legislativa,  participação  popular  essa  que  se  insere  não  apenas  no  contexto  da

Comissão de Participação Popular, mas num contexto geral em que o entendimento

predominante nesta Casa é que o povo é bem-recebido para as suas reivindicações e

manifestações.
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Sr. Presidente e nobres Deputados, sempre que pessoas sofridas, categorias ou

setores vêm aqui para fazer a defesa dos seus interesses, sejam eles corporativos,

sejam políticos, que, para nós, podem parecer miúdos, mas que, para eles, têm a

essência da sua vida ou carreira, defendo-os com muita garra, porque sei que são

setores que levam o País a desenvolver-se.

Então, às vezes, fico meio exaltado, no bom sentido, ao defendê-los de maneira

aguerrida, o que faz parte da minha índole de lutar contra a injustiça. Por isso não

canso de dizer  que não me arrependo um centímetro  da  defesa que fiz  aqui  da

professora, que lá fora foi humilhada por um funcionário desta Casa. Não vi Deputado

algum, a não ser aqueles do nosso bloco, dizer que ele agiu mal. O Deputado Célio

Moreira vive falando sobre essa eventualidade, mas nunca o ouvi dizer daquele que

foi até lá fora onde estava a professora para ofendê-la, dizendo que era melhor que

se tornasse servente de pedreiro. Depois queriam retirá-la daqui. Ora, Deputado Célio

Moreira, não era justo que a Assembleia Legislativa tomasse medida de retirar essa

professora que lá fora tinha sido humilhada por funcionário do governo nesta Casa.

Não vi ninguém aqui requisitar absolutamente nada relativamente a essa discussão.

O próprio funcionário depois, numa rede de televisão, pediu desculpas dizendo que

agiu mal.  Tudo bem! Mas ninguém repercutiu essa atitude que foi tomada lá fora

contra a professora. Agora, ela ser retirada do local onde havia entrado por ordem de

Deputados, juntamente com o segurança... Ela não entrou de penetra, pois foi por

mim  convidada,  assim  como  qualquer  Deputado  convida  as  pessoas.  Outro  dia,

depois desse incidente, o Deputado João Leite convidou a juventude do PSDB, que

estava aqui.

Portanto, Deputado Célio Moreira, não me arrependo. Se quiser, pode entrar contra

mim no conselho de ética alegando que feri o decoro, pois tenho muito com que me

defender. Fazer essa defesa não me amedrontará. Deputado, quero deixar isso claro

para que esse assunto seja encerrado entre nós e não fique parecendo uma questão

pessoal. Fiz a defesa da professora com muita convicção. É isso o que queria dizer.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Rogério Correia, V. Exa. talvez

tenha  me interpretado mal.  De  forma alguma tenho  interesse em  entrar  com um

processo de quebra de decoro, mas V. Exa. faltou com ele. Ninguém aqui foi contra a
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professora, mas sim contra as palavras dirigidas e o empurrão no Policial Legislativo.

V. Exa. está insistindo para que eu entre com um processo de quebra de decoro, mas

não entrarei. Estou dizendo que, naquele ato, V. Exa. faltou com o decoro. Apesar de

V. Exa. insistentemente pedir que eu entre com um processo de quebra de decoro

nesta Casa, não tenho esse intuito nem desejo. Não tenho nada contra a sua pessoa,

mas sim contra aquele ato de empurrar o segurança e xingar - aliás, na imprensa

emudeceu-se a fala em que se pronunciou um palavrão. O Presidente desta Casa

também recebeu de Deputados palavras de baixo calão. V. Exa. volta à questão das

professoras. Não falei nada sobre a professora. Não entrarei com um processo de

quebra de decoro. O que disse foi que V. Exa. faltou com ele. V. Exa. sabe disso,

tanto que até pediu desculpas.  Agora quer,  de toda forma,  que eu entre com um

processo  de  quebra  de  decoro  parlamentar  contra  a  sua  pessoa.  Em  momento

nenhum  disse  isso,  mas  sim  que  faltou  com  o  decoro.  Como  defende  tanto  os

professores, V. Exa. sabe... Como já lhe disse, atuarei todas as vezes em que minha

presença  for  solicitada  a  fim  de  chegar  a  um  entendimento  para  a  classe  dos

professores e dos outros servidores do Estado.

Naquele  dia  em  que  os  ânimos  estavam  acirrados,  V.  Exa.  estava  aqui  e  foi

provocado pelo repórter. No vídeo disponível no YouTube, podemos ver que V. Exa.

chegou  e  não  sabia  o  que  estava  acontecendo,  nem  o  Secretário  da  Mesa,

juntamente com o segurança, que não põe a mão na professora. V. Exa. sabe que

regimentalmente aquele espaço é privativo do Deputado.  Com toda educação,  foi

dirigida a palavra a ela. Aí foi feita uma guerra, uma tempestade num copo de água.

Então, V. Exa. insiste em voltar a falar sobre a questão da professora. Eu não falei

nada. Estou aqui, a minha manifestação hoje da tribuna foi em defesa da democracia.

Sei que V. Exa. tem uma questão pessoal com o Senador Aécio Neves, e eu não vou

entrar nisso, pois é uma briga pessoal de V. Exa. Agora, quanto ao governo, a críticas

e a elogios nós estamos sujeitos, mas ao Parlamento, quando falo mal de V. Exa.,

não estou levando nada de proveitoso. E a mesma coisa ocorre se V. Exa. dirigir-se a

mim  para  me  prejudicar.  Precisamos  de  diálogo  produtivo,  para  avançar,  para

encontrar uma situação melhor para os funcionários. E o governo está aberto para

negociar, como V. Exa. sabe, pois tem participado das reuniões.
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A nossa intenção é ajudar.  Fiz referência a isso e  V.  Exa.  está insistindo.  Está

pedindo para que eu entre com processo de quebra de decoro contra V. Exa; e eu

estou dizendo que não vou fazê-lo. Mas naquele dia houve falta de decoro e temos

de vigiar. Então, se V. Exa. usa mal a palavra, fere o Parlamento. Se eu emito uma

palavra  de  ofensa,  estou  ofendendo  o  Parlamento.  Estou  aqui  em  defesa  da

democracia e da verdade. O que eu disse hoje foi a verdade. O Senador Aécio Neves

votou  favoravelmente  à  proposta  do  Senador  Vital  do  Rêgo,  uma  proposta  de

R$2.000.000.000,00 a menos do que a do Senador Francisco Dornelles, do Rio de

Janeiro. Era a única proposta que havia e que já tinha sido derrotada pela bancada

federal. O governo determinou que derrubassem a proposta, a emenda de autoria do

Senador Francisco Dornelles. Então a única opção que existia era a do Senador Vital

do Rêgo, que foi votada. E há a relação dos Senadores que votaram contra aquela

proposta. E ele votou, sim, favoravelmente. Minas ganha, mas poderia ter ganhado

mais.

Então, Deputado Rogério Correia, respeito V. Exa., mas a verdade tem de ser dita.

V. Exa. diz que estou contra, mas não estou contra. Creio que temos de caminhar no

diálogo da democracia e da verdade. Essa é a nossa posição.

O Deputado Rogério Correia* - Caro Deputado Célio Moreira, vou relevar o que V.

Exa. pensa. É um direito seu pensar que faltei com o decoro, mas, se já decidiu não

requerer  isso no conselho de ética e levar  às consequências mencionadas,  é um

problema de V. Exa. Não que eu queira, mas, se acredita que eu faltava com decoro,

achei  que  o  caminho natural  seria  esse.  Mas  respeito  o  pensamento  de  V.  Exa.

Apenas  quero  esclarecer  aos  Deputados  e  à  sociedade  mineira  que,  na  minha

opinião, não faltei com decoro algum. Fiz, no momento, como todos viram - e o vídeo

da TV Record está à disposição de quem quiser -, a defesa de uma professora que

estava sendo ameaçada e havia uma ordem para que ela daqui  fosse retirada. A

ordem foi dada, o segurança agia com a ordem de retirá-la, e isso não era justo. Ela

estava cercada por seguranças e dizia, chorando, que ele era um gigante. Sentiu-se

ameaçada,  chorava,  e  daqui  seria  colocada  para  fora  se  eu  não  fizesse  aquela

intervenção.  Intervirei  quantas  vezes  for  preciso.  Portanto,  não  faltei  com  decoro

parlamentar algum.
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Agora, estranha-me o fato de nunca, por exemplo, V. Exa. fazer uma crítica a quem

foi  lá  fora provocar  aquela professora e  dizer  que,  por  R$712,00,  ela deveria ser

servente de pedreiro. Esse, sim, foi faltar não com decoro, porque não é parlamentar,

mas faltar com o respeito a alguém que lá fora se manifestava. Essa professora só

estava  aqui  dentro,  repito,  porque  a  TV Record  pediu  que  ela,  dali,  desse  uma

entrevista sobre o evento. Eu a convidei para entrar, como V. Exa. convidou diversas

pessoas. Repito, como outro dia, depois de todos esses fatos, depois de o Presidente

emitir  uma notificação para  que outras  pessoas não mais  entrassem aqui,  senão

aqueles que fossem colocados por um parlamentar. No outro dia, toda a Turma do

Chapéu, a juventude do PSDB estava aqui dentro, inclusive com cartaz. E não ouvi V.

Exa. dizer nada a respeito. Não pode haver duas medidas com o mesmo peso.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,  reprovo  a

atitude daquela pessoa que fez esse comentário a respeito do salário. Defendo que

ele deveria ter sido punido por isso, mesmo tendo pedido desculpas, porque foi uma

situação grave. Ele não percebeu que havia um repórter gravando e falou. Foi ele

quem falou,  não fui  eu nem V.  Exa.  E ele se desculpou.  Repito:  reprovo aquelas

palavras. Agora, os 77 Deputados virem à tribuna para falar a mesma coisa! Vários

Deputados  reprovaram  a  atitude  desse  senhor,  que  não  foi  correta  e  honesta.

Defendemos, sim, um salário digno não só para os professores, mas para todos os

servidores. V. Exa., com a responsabilidade que tem, sabe que o governo trabalha

com orçamento. De maneira alguma, vi algum Deputado ou alguma Deputada contra

os professores. Aliás, no Twitter e no Facebook, já havia sido lançado que votamos

contra o projeto, sendo que ele nem votado foi.

Então, só para esclarecer, parece que os Deputados estão trabalhando contra os

professores, mas, de forma alguma. O que for melhor para os professores, para os

servidores, esta Casa não se curvará, votaremos a favor. Mas o que adianta oferecer

uma coisa que não tem condições de cumprir? Sou a favor do diálogo; sou a favor de

que possamos caminhar para evitar aquela situação de o Plenário desta Casa ser

invadido – nem na Ditadura ocorreu aquilo. Não precisava disso, mas foi o meio de

pressionar,  e  conseguimos  avançar.  E  acredito  que  conseguiremos  avançar  mais

ainda.  V.  Exa.  pode contar  com a  minha luta,  com o  meu apoio e  com a minha
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solidariedade.

O Deputado Rogério Correia* - Pois não, Deputado. Apenas me referi ao caso lá

fora, porque o que originou a entrada da professora foi o fato de ela ter sido ofendida

lá fora por pessoas ligadas ao governo, que deram opiniões infelizes à professora,

por isso ela veio dar essa entrevista.

Agora, quanto a ela ser retirada daqui porque tinha um cartaz que denunciava um

miserável salário, eu não podia permitir isso. Não era correto retirarem a professora à

força. Por quê? Faltei com o decoro por que fui defender a professora? O Deputado

Luiz Carlos é sindicalista e sabe que fiz certo: fui defender a professora. Não ia deixar

que a retirassem daqui. Falta de decoro seria a sua retirada à força. Isso é falta de

decoro. Não vi ninguém dizer que foi falta de decoro do Deputado mandar tirar  a

professora que estava reclamando aqui. Ora, sinceramente, vou dar o assunto por

encerrado, porque realmente vira e mexe voltamos nesse assunto.

O Minas Transparente é de um bloco que diariamente trabalha com ofensas. Ele me

chamou de Deputado brucutu.  Foi  parar Deputado brucutu no “site”  da Secretária

Renata Vilhena. Não sabia o que era e tuitou o que o “site” do Minas Transparente

estava reproduzindo. Lá me chamavam de Deputado brucutu e violento. Eu estava

negociando com a Secretária, então tuitei agradecendo-lhe o juízo de valor. Mas ela

nem sabia. Quer dizer,  o “site” de pessoas do governo fazendo juízo de valor de

Deputados. Vejam como isso incomoda.

No Twitter do Deputado Dinis Pinheiro, foi colocado um “site”, também do bloco,

fazendo um ataque a mim e à defesa do Minas Transparente.  O Deputado Dinis

Pinheiro ficou sem graça e me ligou pedindo desculpas, dizendo que não foi da sua

vontade. Sei que não foi. Hoje veio o Deputado Célio Moreira ler algo que foi retuitado

- não era o meu Twitter -,  em que se xingou o Governador Aécio Neves. Até não

concordo com o xingamento, porque estava muito exagerado. Mas foi retuitado, leia

aí Deputado: “retuite”. E ele vem jogar a culpa em mim. É como se eu pegasse o

Deputado Dinis Pinheiro e a Renata Vilhena e os condenasse por uma atitude.

Estou apenas esclarecendo a situação, pois V. Exa. leu isso aqui e não viu de onde

era.  Essa análise que foi  feita  do Senador  -  que não quero  ler  aqui,  porque não

concordo - não foi feita por mim.



1410
____________________________________________________________________________

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - É apenas para registrar, Deputado

Rogério  Correia,  a  presença  nas  galerias  do  companheiro  Júlio  Pimenta,  atuante

Vereador de Ouro Preto e futuro Prefeito daquela cidade, que veio acompanhar o

pronunciamento de V. Exa. e que, com certeza, também sabe do amor que V. Exa.

nutre pelo Governador Aécio Neves.

Por  falar  em  Governador  Aécio  Neves,  estou  devendo  a  V.  Exa.  a  fotografia

autografada do Senador Aécio Neves, para que guarde na carteira.  V. Exa. é um

companheiro que todos os dias, quando acorda, almoça ou vai dormir, se lembra do

ex-Governador Aécio Neves, grande líder político de Minas Gerais. Sei que a Sandra

vai  ficar  com ciúmes,  mas V.  Exa.  pode ter  certeza de que terá na carteira esse

retrato, que, aliás, já pedi ao Senador.

Para terminar, era apenas para registrar a presença do companheiro Júlio Pimenta,

futuro Prefeito, também com o apoio do PT, da cidade de Ouro Preto. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado. Será que V. Exa. reconhece a

fotografia do Senador nessa página? Ah, não: esse é o Zé Carioca, desculpe-me. A

nota  é  de  Anselmo Gois,  sobre  os  “royalties”.  É  apenas  para  que  os  Deputados

saibam o que o Rio de Janeiro pensa da atuação do Senador Aécio Neves quanto

aos “royalties” de petróleo. “Menino do Rio. Sérgio Cabral”, que é o Governador do

Rio de Janeiro, “ofereceu um jantar ao tucano Aécio Neves, na quinta-feira passada,

pra agradecer o apoio do mineiro que liderou um grupo de 16 Senadores da Oposição

contra a proposta que tungou os `royalties´ do Rio”. Segundo eles, os “royalties” do

Rio foram roubados. “A verdade é que... Até agora o PSDB de Aécio tem ajudado

mais o Rio nessa questão do que o PT de Dilma”. Essa noite é do Anselmo Gois, que

pôs aqui um retratinho do Zé Carioca, chamando o Senador Aécio Neves de “menino

do Rio”. Aliás, Aécio Neves tem sido chamado de quarto Senador do Rio.

A votação dos “royalties” foi muito clara. O Deputado Duarte Bechir me entregou,

como tinha prometido, uma nota que saiu no “Estado de Minas”: “Projeto rejeitado

daria mais a Minas Gerais”, que é a visão do Senador. Aliás, não diria que é a visão,

mas a desculpa que o Senador Aécio Neves deu depois de tudo o que fez contra

Minas no Senado. Então, diz aqui que projeto rejeitado daria a Minas Gerais mais

recursos. Mas o mesmo jornal, “Estado de Minas”, fez uma matéria diferente. Uma
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matéria, não uma nota como essa - nota, aliás, que o Luiz Neto, assessor do Senador

Aécio Neves, pediu a todos das redações de jornais que publicassem e que o “Estado

de Minas” resolveu publicar; ou seja, é uma desculpa que o Governador dá. Mas a

excelente matéria que o “Estado de Minas”  fez é esta:  “Fatia  mineira vai  crescer

726%”. Com qual projeto isso se dá? Com o projeto aprovado, que não recebeu o

voto do Senador Aécio Neves; o projeto aprovado por Senadores ligados à base do

governo  e  que  posteriormente  recebeu  também  o  voto  de  outros  Senadores  do

PSDB. Mas nessa matéria o “Estado de Minas” diz claramente que a fatia mineira vai

crescer 726%. Aliás, a matéria vai dizendo quanto cada Estado ganharia a mais: o

Acre ganharia 1.796% a mais pela divisão aprovada, do Senador Rêgo, do PMDB,

que fez o substitutivo; Minas Gerais, 726%; São Paulo, 532%; e Tocantins, 1.427%. O

Rio de Janeiro, segundo esses cálculos, perderia 1% -  é o Estado com o qual o

Senador ficou tão incomodado. Quem tiver dúvida pode olhar o vídeo no YouTube em

que o Senador declara o seu amor pelo Rio de Janeiro e pelos “royalties” que não

poderiam ser tungados do Rio. Quer dizer, ele não usou a palavra “tungado” - essa

quem usou foi o Anselmo -, mas disse que os “royalties” não poderiam ser retirados

do Estado produtor. Mas, Senador Aécio Neves, Estado produtor? A quantas milhas,

Senador, está sendo retirado o petróleo, para que o Rio de Janeiro seja chamado de

Estado produtor?

Ele não ligou nem para o Espírito Santo, mas vou dizer o porquê. Lerei para vocês

o que diz em relação ao Espírito Santo - também houve ganho, viu? (-  Lê:) “São

Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, 779%; Espírito Santo, 21% a mais”, por quê? O

jornal  “Estado  de  Minas”  faz  uma belíssima  matéria.  Esta  aqui  foi  do  dia  21  de

outubro, feita pelo Daniel Camargos, que faz uma matéria muito interessante e cheia

de dados. Ele coloca uma tabela e a expectativa do que cada um ganharia. Depois

coloca o “chororô” de Cabral - é assim que ele chama - e claramente os ganhos que

teremos para Minas Gerais.

Deputados e Deputadas, para encurtar essa conversa, o desafio que faço é que

nós, Deputados, assinemos aqui - o Deputado Sávio Souza Cruz chegou a sugerir

isso – um abaixo-assinado favorável ao projeto que passou no Senado. Que esse

documento seja entregue a todos os nossos Deputados Federais de todos os partidos



1412
____________________________________________________________________________

e  que  eles  fiquem  favoráveis  a  esse  projeto,  pois  é  muito  dinheiro  -  são

R$756.000.000,00 a mais para Minas Gerais.  Agora, o Senador  Aécio Neves tem

razão de ficar nervoso. Sabem qual era a estratégia dele? Às vezes o chamamos de

Aecinho Malvadeza, mas não é pela característica pessoal, não. É pela malvadeza

política. Os Deputados ficam meio engasgados porque o Aécio se tornou para eles

uma pessoa inatingível politicamente. Não é verdade que eles sejam políticos e, por

isso, tenham a personalidade de agradar a todos. Aliás, na política é difícil que isso

aconteça.

Aecinho Malvadeza cabe aqui por causa disso. Em Minas Gerais, silêncio absoluto

da imprensa, no entanto aqui vem a tropa de choque nos ameaçar. Então, quando um

Deputado vem falar aqui em falta de decoro, digo-lhe: entre com o processo contra

quebra do decoro parlamentar. Afinal, será que ele veio me ameaçar a mando de

Aecinho Malvadeza? Ameaçar para que eu não diga o que penso? Censurar achando

que isso  me intimidará  e que ficarei  calado,  como ele  intimidou e intimida Minas

Gerais  inteira  através  da  censura,  do  Ministério  Público  que  não  responde  às

denúncias  que  são  feitas,  do  Tribunal  de  Justiça  que  não  age  e  da  maioria  da

Assembleia Legislativa? Não.

Portanto, as críticas políticas  serão ditas ao Senador Aécio Neves. Não adianta

pedir que eu não faça isso e muito menos coibir que as faça. Farei as críticas políticas

ao Senador sempre que for necessário porque prejudicam Minas Gerais. Trata-se de

uma crítica política ao Senador, como é política a crítica da censura. A crítica que faço

ao Senador tem sempre esse conteúdo político. Sempre a farei aqui, mas nada em

relação a sua vida pessoal. É claro que ele não pode deixar de soprar um bafômetro,

como aconteceu no Rio de Janeiro, no Bairro Leblon. Um homem público dar mau

exemplo de não soprar um bafômetro vai contra a lei. Aliás, ele pode estar dirigindo

em  estado  de  embriaguez.  Isso  tem  sido  dito  pela  imprensa  o  tempo  inteiro  e

recomendado  aos motoristas  que não se comportem  assim.  Como político  e,  em

especial,  um Senador,  que foi  Governador  de  Minas,  não  pode  dar  esse tipo  de

exemplo. Portanto, essa crítica precisa ser feita, como também a crítica política.

Sr. Presidente, disse isso apenas porque esse assunto foi levantado, mas voltarei à

discussão do projeto do Governador Anastasia.
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Dá pena, Deputado Sávio Souza Cruz, porque às vezes eles querem desvirtuar.

Agora, qualquer crítica feita ao Senador Aécio Neves é tachada de crítica pessoal. É

uma forma  de  evitar  a  crítica.  Em  vez  de  você  ir  ao  conteúdo  da  crítica,  tenta

desqualificar  quem  a  faz.  Isso  é  antigo.  Hitler  usou  muito  isso  no  passado.  Os

ditadores fazem isso. Quem faz a crítica procura desfazê-la, como se a crítica não

tivesse sido respondida. Porém, desfaça quem a fez; coloque a atenção em outra

coisa que não aquela.

Quero mesmo é discutir  os “royalties”  do petróleo.  Como votarão os Deputados

Federais agora? Votarão a favor ou contra o projeto do Senado? Os Senadores Zezé

Perrella e Clésio Andrade votaram favoravelmente a esse projeto, que dá 726% a

mais para Minas Gerais.

Não  são  do  meu  partido.  Não  tenho  intimidade  nem  proximidade  política  com

alguns deles, mas eles votaram. E votaram porque sabiam que o outro beneficiaria o

Rio  de  Janeiro.  Ou  seja,  qual  foi  a  estratégia?  Faz-se  um  projeto  sabidamente

derrotado, vota-se nele para não votar naquele que tem viabilidade. Ao fazer isso,

derrota-se o projeto viável. Assim agiu o Senador Aécio Neves para agradar ao Rio de

Janeiro.

Mas sua esperteza e seu truque foram descobertos em Minas, e ele pretendia que

fossem descobertos apenas no Rio de Janeiro. Ele pretendia receber do Ancelmo

Gois esse carinhoso apelido de “menino do Rio”, e do Sérgio Cabral, Governador do

Rio, um jantar. Isso provavelmente lhe renderá frutos no Rio de Janeiro.

Mas em Minas  ele  quer  outra  versão e quer  que seja escondido.  Por  isso não

querem que eu venha aqui falar. Exatamente por isso. Dizem que é questão pessoal

e tentam remeter a discussão a um plano de não suportar a denúncia pelo erro e pela

esperteza descobertos do ex-Governador Aécio Neves.

Esse assunto fica bastante claro, e eu não poderia deixar de voltar a ele porque a

maneira  como o  Deputado Célio  Moreira  abordou esse assunto,  lendo uma carta

ameaçadora, reproduzindo um tuíte que não era meu como se fosse, seria a mesma

coisa,  já  disse  que  eu  pegar  o  Twitter  da  Secretária  Renata  Vilhena  e  vir  aqui

denunciá-la  por  ter  retuitado  algo  do  Minas  Transparente  ou  do  Presidente  Dinis

Pinheiro. Ele agiu assim. Então foi preciso eu vir à tribuna recolocar os pingos nos “is”
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para que tudo fique claro. Apenas por isso eu trouxe esse assunto. Deputado Sávio

Souza Cruz, eu já estava até decidido a não voltar  nesse assunto dos “royalties”,

porque penso que isso já ficou muito claro para o povo mineiro, mas, se o assunto

não está claro para alguns Deputados, é sempre bom esclarecer.

Quanto ao projeto que cria  o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira -

Fecifim  -,  composto  pelo  Governador  Antonio  Anastasia,  quero  comunicar  a  esta

Casa que a nossa posição foi favorável no 1º turno. Tive a oportunidade de discutir

por algum tempo no 1º turno e reitero aqui a nossa posição. Aliás, estive conversando

durante a negociação com os professores e tive a oportunidade de dizer  isso ao

Secretário  Danilo  de  Castro  e  ao  mesmo tempo solicitar  dele  também,  para  que

pudéssemos  -  e  foi  uma  solicitação  dele  –  aprovar  alguns  projetos  que  são  do

interesse do governo para obter mais recursos. Aliás, um deles foi aprovado hoje, um

parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque o governo

do Estado encontra-se em uma situação difícil  e precisa de honrar compromissos

com professores - foi o que me disse o Secretário -, com o 13º e com o 14º, e que

precisávamos agilizar esses projetos.

Não fazemos oposição por oposição. Se o governo do Estado tem projetos justos

para arrecadar mais, votaremos favoravelmente a todos eles.

Mas também pedimos compreensão para alguns temas ao governo, Deputado Luiz

Humberto. Conversando com o Secretário Danilo de Castro, ex-Deputado, expus a

ele uma situação que tem nos incomodado. A Cemig, por meio de seu Presidente,

entrou com uma ação de danos morais à empresa contra o coordenador Jairo do

Sindicato  dos  Eletricitários  por  uma  opinião  que  ele  deu  aqui,  convidado  pela

Assembleia Legislativa para dar sua opinião de eletricitário, de trabalhador da Cemig,

em  relação  à  rede  elétrica  de  Bandeira  do  Sul  e  ao  fato  lá  acontecido,  quando

morreram  pessoas.  O  Jairo  disse  aqui,  na  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  que no entender  dele,  se a rede elétrica  fosse moderna,  talvez -

ainda usou o “talvez”  -  não tivesse ocorrido o que aconteceu.  Por causa disso, a

Cemig entrou com uma ação judicial intimidando o Sindicato e o coordenador.

Não é a primeira vez que a Cemig age dessa forma. Ela já havia feito isso contra o

Lúcio Guterres, falecido, que foi coordenador da Cemig, e posteriormente contra o
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meu irmão Marcelo Correia, coordenador do Sindieletro. Nessa ocasião, imputou a

ele um balão de 15 dias e a ameaça de demissão como coordenador do Sindicato,

eleito pelos trabalhadores.

Justiça seja feita, tive de ir até o Governador Anastasia, que me recebeu. Eu não

era Deputado, e ele disse que aquilo era um absurdo e que iria reverter,  por não

entender democrática a posição da Cemig, e assim o fez.

Portanto  sei  que essa posição não  é  do  Governador  Anastasia,  que respeita  o

processo democrático, e a Cemig não pode continuar agindo dessa forma. Ela nos

deve uma resposta sobre  a ausência  de  investimento nas  redes elétricas.  Não é

possível que, a cada chuva, haja apagão em Minas Gerais, em qualquer Município.

Acontece em Belo Horizonte; estou vendo o Gilmar, de Montes Claros, onde também

acontece.  Um  grande  abraço  ao  povo  de  Montes  Claros,  onde  pouco  chove  e,

quando chove, a luz da Cemig some. Em Bandeira do Sul, houve outro grande susto

ontem, a rede elétrica precisa ser modificada. E a Cemig não tem esse cuidado. Ao

invés de resolver o problema, entra com ação contra o sindicato, intimidando-o, e ao

mesmo tempo  aumenta  a  propaganda  no  rádio:  “a  melhor  energia  do  Brasil”.  É

impressionante,  acha que resolve o problema acobertando as denúncias.  É assim

que funciona o raciocínio da Cemig, que é o mesmo do ex-Governador Aécio Neves,

que criticamos politicamente como não apto ao processo democrático.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Rogério Correia, essa

discussão sobre  o  Fundo Estadual  para  a  Cidadania  Fiscal  Mineira  conta  com  o

nosso apoio e da Bancada do PT e do PCdoB. É o Projeto de Lei nº 2.266/2011, ao

qual  votaremos  favoravelmente,  mais  uma vez,  em 2º  turno.  Quando se  fala  em

cidadania  fiscal,  temos  de  estabelecer  alguns  princípios  fundamentais  da  política

tributária.  V.  Exa.  pode  reparar  que,  no  Orçamento  de  2012,  o  Estado  tem  uma

previsão  de  arrecadação  de  R$54.000.000.000,00.  O  principal  ponto  dessa

arrecadação de recursos próprios advém do ICMS.

Na verdade, não há uma política de cidadania fiscal, porque não há a chamada

justiça tributária. A justiça tributária se estabelece pelo princípio de que quem pode

mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem não pode pagar não paga

nada. V. Exa. está citando o caso da Cemig, e a grande carga tributária do Estado



1416
____________________________________________________________________________

incide sobre as contas sociais. A conta de luz da Cemig tem imposto de 30% e, com a

alíquota  cheia,  chega  a  43%.  Isso  promove  não  uma cidadania  fiscal,  mas  uma

distorção na política fiscal do Estado.

V. Exa. também menciona a dificuldade que a Cemig tem para prestar o serviço

como deveria. Temos um problema crucial que a Frente Parlamentar em Defesa da

Renegociação da Dívida Pública do Estado, coordenada pelo Deputado Adelmo e

este  Deputado,  tem  levantado.  Em  1998,  o  Estado  de  Minas  Gerais  pegou  um

recurso próprio  da  Cemig,  decorrente do  repasse de uma conta  de reposição de

compensação, que o governo federal devia à Cemig. Esse dinheiro foi para o caixa do

Estado  em  forma  de  empréstimo,  e  hoje  o  Estado  deve  à  Cemig  um  montante

aproximado de R$6.000.000.000,00, e paga juros anuais de 8,18%, mais a inflação

sobre o IGP-DI, o que é muito agressivo.

Esse recurso que o Estado deve à Cemig é compensado no retorno que ele deveria

ter dessa empresa por ser acionista majoritário. Falta recurso para fazer revisão das

redes de transmissão, para fazer concurso público, para colocar servidor de carreira

na Cemig. Estamos esperando esse recurso há mais de oito anos. A política tributária,

a  cidadania  tributária  do  Estado  tem  dificuldades  em razão dessas  questões.  Da

mesma  forma,  é  a  dívida  pública  consolidada,  que  está  em  torno  de

R$74.000.000.000,00, e pagamos juros de 7,5% por ano mais o IGP-DI. Tudo isso

dificulta  a  situação  financeira  do  Estado.  Por  isso,  sem  dúvida  nenhuma,  são

importantes os recursos novos como esse, decorrentes da exploração do petróleo na

camada do pré-sal. A aprovação urgente desse fundo extra para o Estado de Minas

Gerais é de interesse de todos os mineiros. Todos nós,  Deputados,  temos de ter

firmeza em relação a essa questão e não podemos errar nessa hora. Não podemos

ter adversários nem errar. A defesa desse dinheiro novo, R$762.000.000,00, para os

cofres de Minas Gerais promoverá a cidadania fiscal, a cidadania tributária e aliviará o

trabalhador, o homem comum que paga alta carga tributária sobre o arroz, o feijão, o

gás da cozinha e a conta de luz.

Um  outro  ponto  fundamental,  Deputado  Rogério  Correia,  que  não  podemos

esquecer,  sobre o  qual  já  falei  várias  vezes  da  tribuna é  o  marco regulatório  do

minério, que também será votado em Brasília. Apontei da tribuna o substitutivo que
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está  em  discussão  em  Brasília  sobre  a  forma  de  se  fazer  o  pagamento  da

compensação financeira sobre a extração de recursos minerais, a Cefem.

Da mesma forma, está-se cometendo um equívoco ao aumentarem as alíquotas

devidas da Cefem de 3% do líquido para 5% do bruto. Essa é uma bandeira antiga de

todos os Municípios mineradores de Minas Gerais. Na verdade, defendemos até 8% e

os Municípios mineradores defendem 8%. Mas 5% é uma parcela bastante razoável.

Entretanto, não podemos cometer o equívoco do substitutivo, que está tirando dos

Municípios mineradores, que, em Minas Gerais, são mais de 250, o percentual da

participação do bolo da Cefem, diminuindo de 65% para 50%. Pode-se dizer que o

bolo vai crescer, vai aumentar. Isso é óbvio. O bolo tem de aumentar, porque isso é

uma bandeira dos Municípios, que estão no prejuízo, foram assolados, humilhados e

escavacados. Agora querem aumentar - a bandeira dos Municípios é justa -, mas

diminuindo  o  percentual  de  65%  para  50%.  Isso  promove  uma  distorção  na

arrecadação  tributária.  Cidadania  tributária,  Deputado  Rogério  Correia...  (-É

interrompido.)

O Deputado Rogério Correia* - O substitutivo é de quem, Deputado Carlin?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - É de seu grande amigo, o Senador mais

comentado aqui na Casa, do Senador Aécio Neves.

O Deputado Rogério Correia* - Eu ia falar de quem era, mas poderiam dizer que

estão  perseguindo  o  Aécio  Neves.  Mas  não  é  isso:  é  mais  uma atitude  política

incorreta.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Na realidade, quando se passa de 3% para

5%, é óbvio que o bolo da Cefem vai aumentar,  não há dúvida. É justo que isso

aconteça, é uma bandeira de muitos anos dos Municípios. Essa é uma bandeira de

muitos anos de Itabirito, do Deputado Alencar da Silveira Jr., como também de Itabira,

Ouro  Preto,  Congonhas  do  Campo  e  Caeté.  Esses  Municípios,  que  sofrem  os

impactos da mineração todos os dias, não podem ter esse percentual diminuído de

65% para 50%. Obviamente há um ponto positivo quando se cria um fundo para os

Municípios que não são mineradores. Tudo bem, é uma forma de compensar alguns

Municípios. Mas, no caso do petróleo, é diferente, Deputado Rogério Correia, porque

a sua exploração - com o maior respeito que tenho pelo Rio de Janeiro, pelo Espírito
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Santo e por São Paulo - não se dá no território, na área territorial do Rio de Janeiro

nem na de nenhum desses Estados: dá-se na plataforma marítima, não sei a quantas

milhas dali.

Não  fica,  na  porta  do  cidadão,  um  buraco,  como fica  na  mina  de  minério  em

Itabirito, em Itabira e em Ouro Preto. Então, o impacto da mineração é muito mais

profundo para os Municípios mineradores, e isso tem a ver com justiça e cidadania

tributária. O Município minerador recebe a CFEM, que não é tributo nem imposto,

mas,  como o  próprio nome diz,  é uma compensação financeira  pela extração de

recursos minerais.  Essa compensação é pelos  impactos que sofre no dia a dia o

Município. Já dizia Artur Bernardes que o minério só dá uma safra, e hoje em dia

podemos  até  modernizar  isso.  Poderemos  até  pegar  aquele  pó  de  minério  e

reaproveitá-lo. Reproduzindo a fala de Artur Bernardes: “A mineração dá no máximo

duas safras”, porque depois que o minério acaba ficam uns buracos e uns barracos,

então os  Municípios  mineradores  de  Minas precisam dessa CFEM e desse novo

marco regulatório. Isso é cidadania tributária, portanto estamos a favor do Projeto de

Lei nº 2.266/2011, para promovermos a verdadeira cidadania tributária e para que os

nossos  Municípios  tenham  mais  recursos  em  seus  cofres  e  possam,  assim,

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos que neles moram. Minas

Gerais também merece isso. Estamos aqui para defender o povo de Minas Gerais,

então a camada pré-sal tem de trazer recursos novos para Minas Gerais, e o minério

também, para ser investido no professor, na segurança pública e na saúde. Então, V.

Exa. está de parabéns pela firmeza e pela liderança. Somos realmente favoráveis à

aprovação do Projeto nº 2.266/2011.

O Deputado Rogério Correia* - Muito bem. Parabenizo o Deputado Carlin Moura,

que explanou muito bem o assunto e vinculou uma discussão à outra, os “royalties”

do minério e a CFEM do minério. Mostrou, de fato, a diferença. Aqui, sim, você pode

falar  em Estado  produtor,  no  caso  do minério.  Nesse caso,  a  CFEM existe  para

compensar os danos sofridos pelo Estado com a extração de minério em nossas

montanhas, para que os danos causados ao meio ambiente sejam, de alguma forma,

compensados aos Municípios. O Senador inverteu os critérios neste caso. De acordo

com o substitutivo dele, há a redução do percentual do minério dos Municípios, e, no
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outro  caso,  ele  mantém  para  o  Município  e  para  o  Estado  do Rio  de  Janeiro  o

percentual nos “royalties”  do minério que está em alto-mar. É evidente que houve

uma inversão de valores, exatamente o oposto do raciocínio que temos. Então, essa

é a diferença que temos claramente. Perpassa isso uma visão política que o Senador

tem – acho que mais política do que técnica. Ele quis fazer um aceno ao Rio, por isso

foi elogiado e chamado lá de Menino do Rio, mas é preciso que o povo mineiro saiba

que ele é Menino do Rio aqui também. Ele não pode ser Menino do Rio lá e Menino

de Minas aqui, nesse caso. Essa é uma discussão que temos feito.

Gostaria de parabenizar o Deputado Carlin Moura, que, aliás, está muito bem na

televisão,  defendendo  o  PCdoB.  Injustiçado  com  críticas  nacionais,  o  Partido

Comunista do Brasil é um grande partido, lutador pela democracia e pelas causas

socialistas  de nosso país. No entanto,  tem sido perseguido pela direita,  que quer

fazer  de  uma denúncia  o  pretexto  para  o  ataque  a  um  partido  da  dimensão  do

PCdoB.  Então,  o  partido  de  V.  Exa.  tem  a  nossa  solidariedade.  O  Carlin  tem

defendido o PCdoB muito bem, e até está parecendo um galã.

Queria apenas ressaltar essa questão abordada pelo Deputado sobre o projeto do

Senador Vital  do Rêgo Filho. Esse projeto foi aprovado, apesar do Senador Aécio

Neves e outros. Esse substitutivo tem o seguinte percentual: a União tem a fatia dos

“royalties” reduzida de 30 para 20. Para a União, haverá, já no próximo ano, uma

redução.

Os chamados Estados produtores vão amargar uma queda de 26,5% para 20%, e

os Municípios terão também uma queda de 10% para 5%. Há um aumento de 0%

para  19%  nos  Estados  chamados  não  produtores,  se  é  que  produtores  e  não

produtores de petróleo não sejam bons conceitos.

Essa é a matéria, Deputado Duarte Bechir, do “Estado de Minas”, a que eu estava

me referindo.  No outro dia veio a resposta do Senador,  porque é um direito  dele

responder, mas a resposta dele não está boa. Acho que o Deputado Carlin Moura

matou a pau aqui,  mostrando realmente a consequência de uma proposta e a de

outra. A proposta do Senador do PMDB, Vital do Rêgo Filho, no meu entender, deve

ser aprovada pelos Deputados Federais, inclusive do PSDB e do PSD de V. Exa., que

votou  favoravelmente.  Estou  contra  o  Aécio  lá.  O  partido  votou  a  favor  desse
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substitutivo,  e  penso que votou  coerentemente  com  os  Estados  do Brasil  inteiro.

Quem  votou  contrariamente  foi  apenas  o  Senador  Aécio  Neves.  No  caso  dos

mineiros, só ele. É claro que os do PT do Rio, como o Lindbergh, votaram com o Rio.

Entendo que ele tinha que puxar sardinha para o Estado dele, pois foi eleito Senador

lá. Ele não podia votar e depois explicar ao povo do Rio que houve uma diminuição. É

evidente que Senador do Rio de Janeiro votou com o seu Estado. O estranho foi o

voto do nosso Senador, o quarto Senador carioca, que assim ficou conhecido.

Recebi do Deputado Duarte Bechir a matéria do “Estado de Minas” que eu já tinha

lido, mas depois gostaria de entregar a V. Exa. a matéria de um dia antes. Como terei

que tirar fotocópia, mandarei para seu gabinete. O “Estado de Minas” fez uma boa

matéria e, no dia seguinte, publicou a nota do Senador. Diria que foi a desculpa dele,

porque realmente não pegou bem em Minas Gerais.  Pegou bem no Rio, onde foi

chamado de Menino do Rio, ganhando até um deseinho.  O Deputado Alencar da

Silveira Jr. falou que iria me dar um retrato, e achei que era este, mas este é do Zé

Carioca, não do Senador, com autógrafo.

Terminando, Deputados e Deputadas, queria dizer que os recursos que esperamos,

do Projeto de Lei nº 2.266/2011, que discutimos agora, bem como dos “royalties” do

petróleo, referente à questão da dívida - também queremos que Minas Gerais tenha

um cofre mais abastecido -, precisam servir para a discussão que estamos fazendo

com os  professores.  Fiquei  preocupado também, Deputado Duarte  Bechir,  com a

última reunião, pois não conseguimos avançar na discussão do piso. Espero que isso

tenha sido momentâneo, porque o clima com o governo em relação à discussão tem

sido positivo,  especialmente com o Secretário  Danilo  de Castro,  o que tenho que

reconhecer de público. Mas sinto ainda uma resistência na Secretaria de Educação,

sinto que ela ainda não entendeu que no final  da greve foi  feito um acordo para

resolver a questão de quem recebe o piso. O Governador, por meio do Danilo, deu o

aval para resolvermos a questão. A Secretaria de Educação ainda não entendeu isso,

está  no  período pré-greve.  Isso  atrapalha  as  negociações.  Então gostaríamos  de

fazer um chamado à própria Secretaria de Educação e especialmente ao governo

para retomarmos um clima de cordialidade. Por isso estamos fazendo um esforço de

votar  aqui  os projetos do governo que colocam mais  recursos e possibilitam uma
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discussão mais  tranquila,  como disse  o  Deputado Carlin  Moura,  dos  recursos  do

Estado em relação à educação, à saúde, etc.

Por  fim,  queria  rapidamente trazer  a  minha solidariedade aos companheiros  da

Comunidade Zilah Spósito. Estou muito incomodado, Deputados Carlin Moura, Sávio

Souza Cruz, José Henrique, Duarte Bechir, Luiz Humberto Carneiro, com o que está

acontecendo em Belo Horizonte. A Comunidade Zilah Spósito é antiga, tinha 39 casas

erguidas  há  muito  tempo,  e  sobraram  9,  numa  atitude  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte, de um despejo que não tinha nem mandado judicial, segundo denúncia

que me chegou. E hoje vem uma notícia de que 3 hotéis de 15 andares já têm o aval

da Prefeitura para serem incluídos no patrimônio histórico da região da Pampulha.

Com a desculpa da Copa do Mundo têm acontecido coisas em Belo Horizonte do

arco da velha. O meu partido, PT, faz parte do governo, contra a minha vontade – há

de se respeitar -, mas hoje li que haverá um almoço para o qual serão convidados os

partidários do PT e o Prefeito Márcio Lacerda. Se eu for convidado, pretendo ir para

levar essa questão da Comunidade Zilah Spósito, talvez até propor que a reunião

seja feita  na Zilah Spósito,  para que o PT possa sentir  como anda a relação da

Prefeitura com as comunidades mais pobres de Belo Horizonte.

Mas estou preocupado. A Prefeitura, por ter apoio do PSDB e do PT, acha que pode

fazer tudo. Ela fica sem oposição, e isso é ruim. Um processo em que se anula a

oposição, não por convergência programática, mas por artimanhas e interesses, faz

com  que  a  cidade  fique  refém  de  uma  espécie  de  ditadura.  Quando  fazemos

oposição, esta é feita no sentido programático. Ela fortalece o processo democrático.

Pode um Deputado ou outro ficar ofendido ou me ofender, e não me incomodo com

isso  porque estou  acostumado.  Estou  aqui  para  fazer  o  meu papel  de  oposição,

mesmo que alguns percam a paciência comigo e façam ameaças, como aconteceu

hoje com o Deputado Célio Moreira. Não tem problema, porque estou no meu papel

de oposição. Acho que quem é da Situação deveria compreender melhor o papel da

Oposição, porque poderá também estar nesse papel num outro momento. Isso faz

parte  do  processo  democrático.  O  que  não  é  justo  é  terminar  com  o  processo

democrático,  unificando programas  distintos  em  torno  de interesses  que não  são

coletivos e programáticos. Acho que Belo Horizonte está um pouco nessa situação.
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Quando vejo  despejos  e nenhuma reação contundente do Parlamento  da cidade,

quando vejo falar em verticalização na Pampulha, mas vejo o Deputado Iran Barbosa

-  preciso  fazer  essa ressalva  -  organizar-se  contrariamente  a  isso,  fico  satisfeito.

Alguém tem de fazer o papel de oposição, de fiscalização. Se juntamos tudo, como se

tudo fosse igual,  no mínimo fica perigoso.  Quero prestar  minha solidariedade aos

moradores do Zilah Spósito e do Dandara, que estão sendo ameaçados de remoção.

Gostaria também de deixar nossa solidariedade a esse povo mais pobre da cidade de

Belo  Horizonte  e  que  não  tem  como se  defender.  Se  quiserem,  venham  para  a

Assembleia Legislativa.  Vocês podem ficar  democraticamente  nesta  Casa,  porque

ninguém vai tirá-los daqui, onde terão sempre um Deputado para defendê-los. Muito

obrigado.

Quero  posicionar-me  favoravelmente  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.266/2011,  do

Governador do Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado José Henrique)  -  Não há outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.266/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.378/2011,  do  Deputado  Carlos

Mosconi, que altera o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 15.904, de 15/12/2005, que

doa ao Município de Paraisópolis  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

1.378/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.912/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  cobrança indevida  de  valores  por  prestadoras  de
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serviços  de  natureza  continuada.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão

de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2,  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, 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 1.912/2011 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de

Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.111/2011, do Deputado Sebastião

Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia 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 2.111/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.291/2011, do Governador do Estado,

que autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de  São Tiago 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 2.291/2011 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os  imóveis  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.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 4º, remunerando-se o posterior:

“Art. 4º – Os recursos auferidos com a alienação de que trata esta lei deverão ser

destinados  a  fundos  estaduais  de  erradicação  da  pobreza  e  a  redução  das

desigualdades sociais e regionais.”.

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2011.

André Quintão

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão,  foi apresentada ao projeto uma

emenda do Deputado André Quintão, 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 2.353/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei 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 2.353/2011 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.390/2011, do Governador do Estado,
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que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.  em que solicita  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 2.448/2011, do Governador do Estado,

que  altera  a  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 Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

em que solicita 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 e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011. (À promulgação.)

O Sr.  Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Sávio Souza Cruz. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Presidente,

sobretudo  telespectadores  da  TV  Assembleia,  quem  assiste  ao  desenrolar  das

reuniões desta Casa deve perceber que o comportamento político do Senador Aécio

Neves  é  muitas  vezes  motivo  de  discussões,  polêmicas  e  debates  muitas  vezes

acalorados. Por que essa discussão é tão presente?

É preciso que fique claro para o povo de Minas que esse assunto é tão remitente e

recorrente nesta Casa Legislativa por uma razão simples. Em 2003, quando iniciou o

governo Aécio Neves, pôs-se em curso em Minas Gerais um fenomenal projeto de

“marketing” político. No futuro, ao analisarmos o período de 7 anos e 3 meses do
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governo  Aécio,  não  serão  os  administradores  públicos  nem  os  políticos  nem  os

cientistas políticos os mais habilitados a fazerem uma análise equidistante do período

Aécio Neves, mas sim os publicitários e os profissionais do “marketing”. Jamais se

moveu uma máquina tão poderosa para construir na imagem dos mineiros uma Minas

fantasiosa, um gestor infalível, uma Minas que sempre avança.

Esse processo de “marketing” vem calçado por práticas antidemocráticas como a

censura à imprensa, o controle desta Casa - cujo nome já sugeri que mudássemos,

por  emenda  constitucional,  para  Assembleia  Homologativa  do  Estado  de  Minas

Gerais, pois ela só tem feito homologar as vontades do Senador -, o controle absoluto

do  Ministério  Público  e  até  da  sentença  do  Judiciário.  Ao  ponto  de  já  termos

enunciado que,  em Minas  Gerais,  está tudo dominado.  Infelizmente reproduzimos

aqui, justamente em Minas, um Estado a que a história fez uma espécie de guardião

perpétuo da alma cívica da Nação e dos valores mais fundamentais da nacionalidade

e da liberdade, aqui reproduzimos os ares menos aprazíveis da Bahia e gestamos,

Deputado  Rogério  Correia,  um  Aecinho  Malvadeza.  Está  tudo  dominado,  com

Assembleia de joelhos, imprensa comprada, o Ministério Público que não denuncia e

a Justiça que sentencia contra o governo.

Passado o governo Aécio, por que continuamos falando sobre a prática do Senador

Aécio Neves? Porque, como disse Arnold Toynbee, a história não se ocupa de um

passado morto, mas de um passado que sobrevive. Sobrevive na Minas de Anastasia

a obsessão presidencial do Senador, a censura à imprensa, o controle da Casa, a

tutela do Ministério Público e do Judiciário, o verdadeiro Estado de exceção a que

chegou Minas Gerais pelas mãos de Aécio Neves.

Os  telespectadores  têm  de  ficar  atentos.  Quando  se  critica  qualquer  coisa  do

governo, não há reação nem “frisson”. No entanto, quando se fala algo não da vida

pessoal, sobre o que, aliás, não tenho ouvido – e olha que a vida pessoal é cheia de

episódios para serem mencionados –, mas do comportamento político e de um voto

público do Senador Aécio Neves precedido por um discurso inflamado em defesa do

Rio  de  Janeiro,  ouriçam-se  os  seus  defensores.  Por  que  isso  ocorre?  Essa  é  a

reflexão  importante  que  os  mineiros  precisam  fazer.  Porque  infelizmente,  Sr.

Presidente, Deputadas, Deputados e mineiros de todos os quadrantes, o governo de
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Minas não se pauta por um projeto de governo. Não temos projetos para a educação

que está falida, nem para a saúde que está um caos e a segurança que cai a cada

dia,  mas  sim  o  projeto  de  “marketing”  que  continua  em  curso  e  a  obsessão

presidencial  do Senador Aécio Neves.  Todas as forças do governo de Minas são

movidas para esse único objetivo. É por isso e não por outra razão que qualquer

crítica,  censura  e  reparo  que  se  faça  ao  comportamento  político  do  Senador  é

sucedido por uma reação quase histérica, de defesa do indefensável, de absoluta luta

contra a verdade por parte de defensores da chamada base de governo, que não

existe na Casa. Infelizmente o Governador Anastasia não tem base nesta Casa, mas

sim a campanha de Aécio Neves, ao ponto de os Deputados virem aqui para defender

posições  contrárias  aos  seus  partidos  e  aos  seus  representantes  no  Congresso

Nacional, a fim de defenderem sempre a obsessão presidencial de Aécio Neves.

O que está hoje em discussão é o voto do Senador de Minas. O Senador de Minas

votou contra Minas. Ele está conhecido no Senado como o quarto Senador do Rio.

Foi chamado de Zé Carioca, não por mim; de menino do Rio, por Ancelmo Gois, e

outros  adjetivos  que  mostram  o  seu grande compromisso contra  Minas,  contra  o

Brasil.

Com  que  contava  o  Senador  Aécio  Neves,  julgo  eu?  O  Senador  Aécio  Neves

julgava que em Minas “está tudo dominado: a imprensa eu controlo, a Assembleia eu

domino, o Ministério Público, a Justiça. Então, lá nada vai ser dito a respeito do meu

voto, mas no Rio de Janeiro eu vou conquistar mais um Estado importante na minha

obsessão presidencial”. Que fique claro para os mineiros. Vamos aos fatos.

Estava em jogo um projeto que repartia os “royalties” dentro da linha propugnada

pelo próprio Aécio Neves na campanha, quando ele falava que deveria haver uma

distribuição equânime dos “royalties” do petróleo nos Estados não produtores. E dizia

ele: “Não podemos ter alguns Estados que têm boa saúde porque têm os 'royalties', e

outros que não têm porque não têm os 'royalties'. Não podemos ter Estados que têm

boa segurança porque têm os 'royalties', que têm boa educação e outros que não

têm”.

Pois bem, no quadro de hoje, Sr. Presidente, nós temos o Município de Campos, o

único  recebendo de “royalties”,  anualmente,  cerca  de R$800.000.000,00,  quase o
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dobro do que Minas recebe por toda a atividade minerária a título de CFEM. Criamos

em Minas verdadeiros sultanatos do petróleo. E é isto: os sultanatos, a desigualdade,

a desfaçatez de um conceito mentiroso de Estados e Municípios produtores que se

quis  manter  no  projeto  do  Senador,  tristemente  nascido  em  Minas,  Francisco

Dornelles.  É isto que se quis  manter:  o privilégio, a desigualdade,  o desequilíbrio

federativo. E nessa proposta impatriótica, antinacional,  contrária aos interesses do

País e especialmente contrária aos interesses mais legítimos de Minas Gerais, a essa

proposta se uniu um Senador de Minas. E esse preço, esse homem público, que viva

100 ou 200 anos, terá de pagar no juízo dos mineiros. Foi isto o que aconteceu: uma

traição abominável a Minas Gerais, uma traição abominável ao País.

Alguém já disse, Sr. Presidente, alguém já disse, Deputado Rogério Correia, que,

na guerra e na política, a primeira vítima é a verdade. O que se quis hoje aqui foi

vitimizar a verdade dos fatos. Foi tentar iludir os mineiros dizendo que a proposta do

Senador era a melhor para Minas. Vejamos então: o que propõe o Senador Francisco

Dornelles?  Propõe  que  não  se  mexam  nos  privilégios  dos  chamados  Estados

produtores. E indago eu: que Estado produtor? A plataforma marítima, nos termos da

Constituição, é da União. Não há Municípios em alto-mar, como não há Estados em

alto-mar. Se falássemos em preservar, nos termos da Constituição, uma indenização

a  Estados  e  Municípios  pelos  bens  da  União  extraídos  naqueles  Estados  e

Municípios,  estaríamos  de  pleno  acordo;  mas  bens  da  União,  como  o  petróleo,

extraídos em alto-mar, extraídos no mar nacional, isso é uma desfaçatez, isso é uma

zombaria que se faz não só com Minas, mas com o País.

Portanto, mineiros que me escutam pela TV Assembleia, o que aconteceu foi um

fato da mais alta gravidade,  do mais alto  relevo histórico.  Um Senador de Minas,

eleito com votação histórica, depois de governar por mais de oito anos este Estado,

deu-se ao direito de trair o País, de trair Minas Gerais. Fazem contas mirabolantes

para dizer que seriam R$40.000.000,00 a mais para Minas Gerais. Eu gostaria de ver

a memória de cálculo, porque isso envolve, primeiro, negociações com petroleiros,

que não se sabe aonde chegariam. Só se aplicaria esse dispositivo para petróleo do

pré-sal, enquanto a proposta aprovada já entra em vigor no próximo ano.

Quem quer acreditar que, quando se tiram os valores dos “royalties” do petróleo da
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União, está sendo retirado da Presidente Dilma? Será que se se tirar de Minas Gerais

está-se retirando do Governador Anastasia? O que se tira da União tira-se do Brasil.

Portanto,  a  proposta  do  Senador  Dornelles,  apoiado pelo  quarto  Senador  carioca

Aécio Neves, é uma proposta que ofende e trai não só Minas, mas sobretudo o Brasil,

a União, fere de morte o pacto federativo e destina ao Rio de Janeiro escandalosos

R$14.000.000.000,00. É isso o que pretendia o Senador Dornelles: destinar ao Rio de

Janeiro R$14.000.000.000,00, 20 vezes mais do que a Minas Gerais. E a proposta

que  foi  aprovada  ainda  é  tímida,  porque  destina  ao  Rio  de  Janeiro

R$9.000.000.000,00 e apenas setecentos e poucos milhões de reais a Minas Gerais,

mas o Rio de Janeiro ainda fica com 10 vezes mais do que Minas Gerais. Isso não

pode “passar batido” na história.

Deputado João Leite, que nos preside nesta reunião, Minas Gerais já teve episódios

de traição que, historicamente, são duvidosos. O nosso Joaquim Silvério dos Reis

ficou famoso como um traidor. Será mesmo? Afinal de contas, ele era português. Não

podemos deixar de levar em consideração que Francisco Dornelles, embora nascido

em  Minas,  é  Senador  pelo  Rio  de  Janeiro.  Já  Aécio  Neves,  pelo  que  consta,  é

nascido em Minas, vive no Rio, mas é Senador por Minas. Ele deveria estar lá com

sentimento  de  nacionalidade para  defender  o  que é melhor  para o  Brasil  e  para

Minas.  E  ele  se  negou  a  defender  o  pacto  federativo,  o  equilíbrio  da  União,  a

distribuição equânime, a combater os privilégios que foram cristalizados no governo

Fernando Henrique em relação ao Rio de Janeiro como forma de comprar, de cooptar

o  então  Governador  Garotinho,  para  que  ele  rompesse  o  movimento  dos

Governadores da Oposição. Aliás, isso foi feito antecipando-se R$2.000.000.000,00

de “royalties” de petróleo.

Estamos  diante  de  um  fato  histórico,  Deputado  Rogério  Correia,  da  mais  alta

gravidade.  Não me lembro,  no  passado  recente  do  nosso Estado,  de  um ato  de

traição tão profundo, tão inominável, tão repugnante como o praticado pelo incorreto

Senador Aécio Neves.

Que não se diga que estamos fazendo crítica pessoal; não se banalize dizendo que

se vai dar um retrato a V. Exa. ou a Minas. Estamos discutindo o comportamento de

um  Senador  de  Minas;  estamos  discutindo  o  comportamento  político  e  o
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compromisso com a  nacionalidade de um postulante  à Presidência  da  República.

Portanto, estamos, sim, fazendo o nosso papel: o papel de defender neste Plenário,

de tanta história e tantas tradições, os mais legítimos interesses de Minas.

Lembremo-nos: Minas nunca deixou de ser o Estado mais compromissado com a

nacionalidade. Defendemos o interesse de Minas não relegando a segundo plano os

interesses do Brasil. Foi isso que fez, tristemente, o Senador Aécio Neves. Ele traiu

Minas,  traiu  o  Brasil  e  ainda  quer  aqui  trair  a  verdade  e  construir  uma  versão

fantasiosa.

Seria crime, Deputado Rogério Correia, e todos os outros Senadores dos Estados

não produtores é que teriam traído os seus Estados? Os Senadores do Rio Grande

do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do

Pará, enfim, todos os outros Senadores que votaram a proposta da nacionalidade,

eles é que eram os traidores? E o único que estava certo, o único Senador de Estado

não produtor a votar pelos privilégios do Rio foi o nosso Aecinho Malvadeza.

Deixo  o  registro  histórico  nesta  Casa  para  que,  futuramente,  as  gerações  dos

mineiros avaliem o comportamento. (…) (- Palavra expungida por determinação do Sr.

Presidente.) do Senador Aécio Neves.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Solicito a retirada dos anais da Casa do

termo com que o Deputado Sávio Souza Cruz se referiu ao Senador de Minas Gerais.

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 26, às 9 horas, e para a extraordinária também de amanhã, às 20

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma

data, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Fazenda Brejo, com sede no Município

de São João do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.431/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Fazenda Brejo, com sede no Município de São João do

Paraíso.

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.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  ou  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  devidamente  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 2.431/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.432/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  o  Projeto  de  Ação  Social  –  PAS  –,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.432/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto de Ação Social – PAS –, com sede no Município de Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  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.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados  ou  instituidores  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação ou vantagem;

e, no art. 31, 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.432/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.455/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Ypiranga  Atlético  Clube  –  YAC  –  ,  com  sede  no

Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.455/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Ypiranga Atlético Clube – YAC – , com sede no Município de Cruzília.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  66,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade

pública  estadual;  e,  no  §  3o  do  art.  77,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes,

conselheiros, associados e instituidores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.455/2011 na forma apresentada.



1434
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Cássio

Soares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.456/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo – Soproger

– , com sede no Município de Caeté.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.456/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo – Soproger – , com sede no

Município de Caeté.

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.  29,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.456/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.465/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação da Marujada de São Gonçalo do Rio Preto, com sede

no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.465/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Marujada de São Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de

São Gonçalo do Rio 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  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e,  no  art.  30,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio
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remanescente  será  destinado  a  entidade  municipal  congênere,  devidamente

registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade  pública

municipal.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.465/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.467/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Centro Educacional Cantinho do Amor, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.467/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Educacional Cantinho do Amor, 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, no art. 14, parágrafo
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único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e,  no  art.  25,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente reverterá em benefício de entidade congênere registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.467/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.469/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Estadual da Paz e da Conciliação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/9/2011, a proposição foi distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  2.469/2011  de  instituir  o  Dia  Estadual  da  Paz  e  da

Conciliação, a ser comemorado anualmente em 22 de julho, data em que deverão ser

realizados,  em  todo  o  Estado,  eventos  alusivos  ao  tema,  como  atos  públicos,

caminhadas, palestas, debates e seminários

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência  legislativa  própria.  À  União  compete legislar  privativamente sobre  as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da



1438
____________________________________________________________________________

Constituição  da  República;  e  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.469/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.473/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Cachoeira

Alegre, com sede no Município de Barão do Monte Alto.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.473/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Cachoeira Alegre, com sede no Município de

Barão do Monte Alto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  33,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 34, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.473/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe cria a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA – e altera

a Lei Complementar nº 90, de 12/1/2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do

Vale do Aço.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Assuntos

Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
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e  legalidade  do  projeto.  Em  seguida,  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização opinou por sua aprovação na forma original.

Agora,  vem  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  receber  parecer  quanto  a  sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em tela  propõe a  criação da Agência de Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, como entidade de direito público, na

forma  de  autarquia  territorial  e  especial,  dotada  de  autonomia  administrativa  e

financeira, nos termos do art. 46, inciso III, da Constituição do Estado. Altera, ainda, a

Lei Complementar nº 90, de 2006, que cria a Região Metropolitana do Vale do Aço,

acrescentando  os  Municípios  de  Caratinga  e  de  Bom  Jesus  do  Galho  ao  Colar

Metropolitano da RMVA.

A autarquia que se pretende criar  está prevista na Lei  Complementar  n° 88, de

2006,  que  define  as  regras  gerais  sobre  regiões  metropolitanas  no  Estado  e

estabelece  entre  as  atribuições  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana  assumir  a  função  executiva  e  de  assessoramento  do  Conselho

Deliberativo da Região Metropolitana.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado, a proposição se

insere no  conjunto de medidas em andamento,  no âmbito da administração,  para

integrar  o  planejamento,  a  organização  e  a  execução  de  funções  públicas  de

interesse comum entre os Municípios da região do Vale do Aço, já que, por si sós,

estes não podem resolver as grandes necessidades que se impõem, em especial as

concernentes  a  transporte  intermunicipal,  saneamento  básico,  macrodrenagem de

águas pluviais, aproveitamento de recursos hídricos e sistema de saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou  óbice  à  tramitação  da  matéria.  A Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização, na análise de mérito, tampouco encontrou impedimento à aprovação

do projeto, ressaltando que a criação da Agência, longe de ser um capricho do Poder

Executivo para ampliar  o  aparelho burocrático estatal,  é  uma necessidade para a

administração da Região Metropolitana do Vale do Aço.
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Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que deverão ser criadas no

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - ações que possibilitem à Agência

o  exercício  de  suas  competências,  tal  como  ocorre  com  relação  às  ações  de

responsabilidade da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte – Agência RMBH. Para o cumprimento de suas atribuições, o projeto de lei

dispõe  que  as  receitas  da  Agência  RMVA  serão  provenientes  de  dotações

consignadas  no  orçamento,  de  transferências  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano e de tarifas, taxas e preços públicos incidentes sobre a prestação de

serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens públicos administrados por ela.

Além disso, o projeto cria cargos de provimento em comissão, funções gratificadas

e gratificações destinadas a compor  o quadro geral  de cargos de provimento em

comissão da Agência RMVA. Em cumprimento às exigências da Lei Complementar

Federal n° 101, de 4/5/2000, a Lei de Responsabilid ade Fiscal – LRF -, a Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – enviou a esta Casa o Ofício nº

659/2011, no qual informa que o impacto financeiro anual decorrente da aprovação do

projeto em análise será de R$1.850.214,66. Esclarece, ainda, que os acréscimos à

folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo decorrentes da criação de cargos

públicos proposta na proposição estão em conformidade com os limites de gastos

estabelecidos na LRF.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto de  Lei

Complementar nº 18/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Ivair Nogueira -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 119/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  119/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 100/2007, dispõe sobre os direitos e deveres

dos estudantes e das entidades estudantis.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 6, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame dispõe pormenorizadamente sobre direitos e deveres dos

estudantes de todos os níveis de ensino e de entidades estudantis. A maior parte dos

dispositivos do projeto reitera normas da legislação federal e estadual vigentes, ora

se aproximando de princípios que informam o direito educacional, ora do direito civil.

No art.  2º,  encontramos vários  dispositivos  de teor  semelhante aos comandos da

Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, especialmente em seus arts. 3º e

4º, que tratam dos princípios e fins da educação e do direito à educação.

Em alguns dispositivos, o projeto em análise contradiz a LDB, que, em seu art.12,

confere autonomia aos estabelecimentos de ensino. A consecução de alguns direitos

preceituados no art. 2º interferem na organização interna da escola, o que esbarra no

exercício da autonomia a ela conferida pela LDB, como os expressos nos incisos X

(“assistir às aulas, mesmo que cheguem atrasados e tenham falta”); XXII (“frequentar

a  biblioteca  e  as  instalações  sociodesportivas,  nos  dias  e  horários  permitidos,

inclusive  nos  finais  de  semana,  na  forma  do  regimento  do  estabelecimento  de

ensino”)  e  no  §  1º  (“os  estudantes  terão,  na  forma  do  regimento  da  instituição

educacional,  direito  a  realizar  avaliação  escolar  anual  do  corpo  docente,  da

infraestrutura escolar e dos conteúdos curriculares”).

O conteúdo do inciso XIX do art. 2º interfere na relação contratual entre o estudante

e o estabelecimento privado de ensino, (“requerer transferência ou trancamento de

matrícula, independente do pagamento de taxas”), o que é matéria afeta ao direito

civil e, portanto, de alçada federal. Esse tema é disciplinado pela Lei Federal nº 9.870,

de 23/11/99, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares. O § 2º do art. 6º da

lei garante ao aluno o direito aos documentos para transferência, independentemente

de sua adimplência.
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Os  incisos  I  (“é  dever  do  estudante  estudar”)  e  IV  (“participar  das  atividades

educativas  ou  formativas  desenvolvidas  na  escola”)  do  art.  4º  carecem  de  força

cogente,  pois  o  comando  neles  contido  não  é  passível  de  sanção,  o  que  o

descarateriza como disposição legal. Poder-se-ia dizer que o art. 4º, em sua íntegra,

contêm  antes  normas  pedagógicas  ou  educativas,  que  poderiam  figurar  mais

adequadamente em manuais ou cartilhas disponibilizados aos estudantes.

Quanto à concessão de carteiras de estudante para obtenção de descontos em

eventos culturais, esportivos e de lazer, tratada no art. 9º do projeto, a matéria já está

disciplinada  na  Medida  Provisória  nº  2.208,  de  17/8/2001,  em  vigor  por  força  da

Emenda à Constituição Federal nº 32, que garante aos estabelecimentos de ensino e

às agremiações estudantis a prerrogativa da expedição de carteiras de estudante,

vedado o monopólio de quaisquer entidades.

O “caput” do art. 10, bem como seus incisos, não trazem modificações substanciais

em  relação  ao  que  já  dispõe  a  Lei  nº  12.084,  de  12/1/96,  que  assegura  a  livre

organização estudantil, alterada pela Lei nº 13.410 de 21/12/99. Entendemos que tais

modificações, se necessárias, poderiam ser implementadas por meio de projeto de lei

que visasse à alteração de pontos específicos da lei referida, sem a necessidade de

revogação desta.

Por  fim,  resta  ponderar  que  nos  parece  impróprio  o  tratamento,  no  mesmo

instrumento legal,  de matéria afeta tanto a estudantes do ensino básico como do

ensino superior. A natureza, os objetivos e a estrutura de funcionamento desses dois

grandes níveis de ensino é muito distinta, assim como é distinto o grau de maturidade

e preparo, em todos os aspectos, dos estudantes das referidas etapas educacionais.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça efetuou os ajustes que

considerou necessários à regular tramitação da matéria, por meio da supressão de

nove artigos da proposição. Suprimidos os dispositivos considerados inconstitucionais

pela Comissão precedente e aqueles considerados impertinentes ou inócuos por esta

Comissão,  pelos  motivos  acima  expostos,  o  resultado  seria  o  esvaziamento  e  a

descaracterização do projeto, o que comprometeria a abrangência necessária ao trato

da matéria.

Esta Comissão considera que as questões atinentes à aplicabilidade da lei e à sua
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inserção  no  sistema  jurídico  não  se  dissociam  daquelas  relativas  ao  mérito  da

proposição.  Uma  norma  jurídica  fragmentada  em  seu  conteúdo,  que  contenha

comandos que não inovem no mundo jurídico ou que firam outros dispositivos legais,

não seria consoante com os princípios de conveniência e oportunidade que devem

nortear a análise de seu mérito.

Dessa forma, não obstante a importância do tema sobre o qual dispõe a proposição

em tela,  entendemos que a lei,  pelas razões expostas, não é o instrumento mais

adequado  ao  tratamento  da  matéria.  A  abordagem  dos  direitos  e  deveres  dos

estudantes em material didático-pedagógico, de divulgação ou de esclarecimento aos

integrantes da comunidade escolar poderia cumprir de forma satisfatória os objetivos

que motivaram o autor a submeter a proposta ao processo legislativo.

Conclusão

Diante do exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nº 119/2011.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 780/2011

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  a  proposição  em  análise,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 108/2007, dispõe sobre a inclusão na grade

curricular do ensino médio da disciplina Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá

outras providências.

Distribuída para o exame preliminar  da Comissão de Constituição de Justiça,  a

proposição  recebeu  parecer  pela  constitucionalidade,  juridicidade  e  legalidade  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos do art.

188 combinado com a alínea “a”, do inciso VI do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  incluir  as  noções  de  primeiros  socorros  como

disciplina da grade curricular do ensino médio.

Como  o  próprio  nome  sugere,  primeiros  socorros  são  os  procedimentos  de
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emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando a

manter os sinais vitais e evitar o agravamento do quadro clínico, até que ela receba

assistência definitiva. É comum quem presencia um acidente ou chega ao local logo

que este aconteceu deparar com cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas

inconscientes  e  outras  situações  que  exigem  providências  imediatas.  Noções  de

como agir nessas situações são importantes, mas ninguém que tenha sido treinado a

prestar  atendimentos  de  urgência  tem condições  de  substituir  completamente  um

sistema profissional de socorro.

Por entender que incluir os primeiros socorros como disciplina da grade curricular

de ensino médio estaria ferindo o princípio da autonomia pedagógica assegurado às

nossas escolas, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1

ao projeto, que prevê a inclusão do tema não como disciplina específica, mas como

conteúdo a ser abordado nas demais disciplinas.

Em  resposta  a  antigas  aspirações  nacionais,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação  Nacional  –  LDB  –  acatou  a  flexibilidade  curricular  como  um  de  seus

pressupostos. A flexibilidade subentende a descentralização e a desconcentração dos

temas e tem como objetivo a autonomia das escolas na definição de suas propostas

pedagógicas. A LDB estabelece, assim, uma base nacional comum, complementada

por uma parte diversificada, a cargo de cada sistema de ensino e de cada escola, que

atenda às características regionais e locais.

A autonomia pedagógica dos sistemas de ensino e das escolas é também reforçada

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs –, que, como o próprio nome indica,

configuram sugestões, linhas de referências curriculares. O Ministério da Educação é

claro ao definir que o objetivo dos PCNs é o de “propiciar aos sistemas de ensino,

particularmente  aos  professores,  subsídios  à  elaboração  e/ou  reelaboração  do

currículo, visando à construção do projeto pedagógico, em função da cidadania do

aluno”.  Em  suma,  a  alteração  proposta  pela  Comissão de  Constituição  e  Justiça

apenas repete algo já previsto pela LDB e pelos PCNs.

É necessário salientar que a inserção obrigatória de conteúdos e disciplinas nos

currículos  das  escolas  estaduais  é  uma  questão  delicada.  Por  serem  inócuas  e

inviabilizarem o aprendizado das matérias da base curricular obrigatória exigida pelos
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PCNs, as normas legais vigentes sobre a inclusão de disciplinas ou conteúdos na

grade  curricular  não  são  aplicadas.  Por  esse  motivo,  projetos  de  inclusão  de

conteúdos e disciplinas no currículo deixaram de prosperar nesta Casa. A última lei

com esse teor entrou em vigor em 2005.

Somos a favor da manutenção do posicionamento desta Comissão em relação a

proposições com este teor. A atuação do parlamento mineiro no campo da educação

também deveria servir  de paradigma para todo o País, ao respeitar e preservar a

autonomia da escola para definir seu projeto político-pedagógico.

Por fim, parece-nos acertado que o tema seja tratado, antes de tudo, de maneira

transversal e prazerosa, despertando o interesse dos alunos, e não como mais uma

disciplina obrigatória. Pelos motivos listados, a edição de uma nova lei que trate do

tema não é inovadora ou necessária. Não acolhemos, portanto, o projeto em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 780/2011.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac, relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.219/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.219/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.364/2010,  dispõe  sobre  a

presença de informações,  em todas as unidades de saúde,  acerca da doação de

órgãos e tecidos e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

A requerimento do relator, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado

de Saúde, a fim de que esta se manifestasse sobre a matéria.

Cumprida a diligência, compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O  projeto  de  lei  em  exame  estabelece  que  as  unidades  de  saúde  públicas  e

privadas devem afixar, em locais de fácil visibilidade, “cartazes, faixas ou qualquer

outro meio que informe e incentive a doação de órgãos, medula óssea, córneas, pele,

sangue e demais tecidos”.

As informações a serem veiculadas, no caso de doação de órgãos e tecidos, são as

seguintes: “as condições para que uma pessoa seja doadora,  a exigência de três

diagnósticos para que a morte encefálica seja atestada como causa, o fato de que

uma doação de órgãos pode salvar  até sete vidas, os  exemplos de pessoas que

receberam órgãos, os respectivos benefícios e o telefone da Central de Transplantes

do Estado onde estiver localizada a unidade de saúde”.

Já  no  caso  de  doação  de  medula  óssea,  devem  ser  veiculadas  as  seguintes

informações:  “orientação  sobre  os  procedimentos  para  o  cadastro  de  doadores;

divulgação dos locais de coleta; alerta de que, para cadastrar-se como doador de

medula, basta doar 10 ml de sangue no hemocentro; armazenamento de dados no

Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – Redome; exemplos de pessoas

que receberam medula óssea, os respectivos benefícios e o telefone do hemocentro

mais próximo”.

A proposição em exame foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde,

que  encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa  nota  técnica  emitida  pela  Fundação

Hemominas, entidade responsável pelo recebimento de doações de sangue e pelo

cadastramento,  no  Estado,  de  candidatos  à  doação  de  medula  óssea.  Na

mencionada nota técnica, a Fundação Hemominas se manifesta pela aprovação do

projeto,  que  contribuiria  efetivamente  para  fornecer  informações  e  incentivar  a

doação, ajudando no aumento do número de doadores.

Cumpre dizer que foi editada a Lei nº 11.553, de 1994, que estabelece, entre outras

coisas, competir ao Estado realizar campanhas periódicas de esclarecimento sobre a

necessidade da doação e os procedimentos necessários para a sua realização bem

como  incentivar  a  realização  de  congressos,  debates,  mesas-redondas  e  outras

atividades  relativas  a  transplantes,  promovidas  por  entidades  científicas.  Faz-se

oportuna a transcrição dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º da referida lei:

“Art. 2º – (...)
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§ 1º  –  Os  hospitais,  as  casas de  saúde,  as  clínicas  e  similares,  particulares  e

públicos, ficam obrigados a informar e a orientar os pacientes e seus familiares sobre

a legislação em vigor  e os  procedimentos necessários  para  a doação gratuita  de

tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou ‘post mortem’, para fins de

transplante ou de tratamento.

§ 2º  – As informações e as  orientações de que trata o § 1º  deste artigo serão

impressas em cartazes a serem afixados em local de fácil acesso para o público.

§  3º  –  O  descumprimento  do  disposto  nos  §§  1º  e  2º  deste  artigo  sujeita  os

estabelecimentos a que se refere o § 1º às seguintes penalidades, nos termos de

regulamento:

I – advertência;

II – multa de até 100.000 UFEMGS (cem mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais)”.

Portanto, a Lei nº 11.553 já prevê a obrigatoriedade de divulgação de informações

atinentes à legislação em vigor e aos procedimentos necessários para a doação de

tecidos, órgãos e partes do corpo humano, sem contudo explicitar quais seriam tais

informações, que é precisamente o que faz o projeto em exame. Assim, parece-nos

mais adequado apresentar um substitutivo ao projeto, de modo a alterar a referida lei,

acrescentando as informações que se pretendem veicular por meio da legislação.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o Estado está habilitado a

legislar sobre o assunto pela via da legislação concorrente, por se tratar de matéria

atinente  à  proteção  da  saúde,  nos  termos  do  art.  24,  XII,  da  Constituição  da

República.

Conclusão

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

1.219/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre a ação do Estado

com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 2º do art. 2º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, passa a vigorar
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com a seguinte redação:

“§ 2º – As informações e as orientações de que trata o § 1º deste artigo serão

impressas em cartazes a serem afixados em local de fácil acesso para o público, e

nelas deverão constar:

I – no caso de doação de órgãos e tecidos:

a) as condições para que uma pessoa seja doadora;

b) a exigência de três diagnósticos para que a morte encefálica seja atestada como

causa;

c) o fato de que uma doação de órgãos pode salvar até sete vidas;

d) os exemplos de pessoas que receberam órgãos, os respectivos benefícios e o

telefone da Central de Transplantes do Estado onde estiver localizada a unidade de

saúde;

II – no caso de doação de medula óssea:

a) orientação sobre os procedimentos para o cadastro de doadores; divulgação dos

locais de coleta; alerta de que, para cadastrar-se como doador de medula, basta doar

10ml de sangue no hemocentro;

b) armazenamento de dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea –

Redome –;

c) exemplos de pessoas que receberam medula óssea, os respectivos benefícios e

o telefone do hemocentro mais próximo.”.

Art. 2º – As unidades de saúde terão o prazo de sessenta dias para se ajustarem a

esta lei.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  a  proposição  em  epígrafe  proíbe  a

comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e produtos
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similares no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2011 e distribuída às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados a esta proposição, nos termos

do §2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.588/2011, do Deputado

Carlos Mosconi, que proíbe a comercialização da serpentina metalizada; o Projeto de

Lei nº 1.594/2011, do Deputado Duarte Bechir, que veda o ingresso, a fabricação e a

comercialização de serpentina metalizada na forma que menciona; o Projeto de Lei nº

1.599/2011,  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  que  proíbe  a  fabricação,  a

comercialização, a importação e a utilização de serpentina metalizada ou produtos

similares, e o Projeto de Lei nº 1.606/2011, da Deputada Liza Prado, que “proíbe a

comercialização, a distribuição, o uso e o porte dos produtos intitulados serpentina

metalizada,  confetes  metalizados,  'sky paper',  'twister',  canhões e minicanhões de

serpentina, canhões e minicanhões de 'glitter', entre outros, e similares metalizados

em todo o Estado”.

Fundamentação

A proposição  sob  exame  visa  a  proibir  a  comercialização,  a  distribuição  e  a

utilização de serpentinas metalizadas e produtos similares no âmbito do Estado de

Minas  Gerais.  Atribui  aos  órgãos  competentes  do  Poder  Executivo  a  função  de

fiscalizar  os  estabelecimentos  que  comercializarem  produtos  dessa  natureza  e

estabelece penalidades para  o caso de descumprimento  de  suas disposições.  Na

justificação do projeto, o autor destaca o acidente ocorrido no Município de Bandeira

do Sul, em 27/2/2011, quando uma serpentina metalizada tocou um cabo transmissor

de energia, ferindo e matando diversas pessoas que se encontravam numa festa de

carnaval.

Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto de lei  não se encontra entre

aqueles de iniciativa privativa,  indicados no art.  66 da Constituição do Estado, de
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modo que não vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por atuação

parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos I, V, VIII, XII e

XV do art. 24 da Constituição da República, direito econômico, produção e consumo,

responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor e proteção e defesa da

saúde e da infância e da juventude são matérias de competência concorrente. Isso

significa, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União compete editar as

normas gerais  sobre  esses temas,  cabendo aos Estados membros da Federação

suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em função das

respectivas peculiaridades, e editar  suas próprias normas gerais em aspectos das

referidas matérias eventualmente não regulados por lei federal.

Ademais,  a interpretação conjugada dos arts.  25 e 144 da mesma Constituição

evidencia o  papel  destacado dos Estados membros da Federação no que toca à

função estatal de garantia da segurança pública, isto é, de preservação da ordem e a

da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Entendemos, assim, que a proposta

ora examinada enquadra-se no âmbito da competência legislativa estadual, restando

à Comissão de Segurança Pública desta Assembleia Legislativa examinar o mérito da

proposição.

Observamos, contudo, que a proposição pode ser aperfeiçoada à luz dos preceitos

da  técnica  legislativa.  Nesse  sentido,  por  exemplo,  a  disposição  do  art.  2º  é

redundante. Além disso,  ao que nos parece, a disposição do art.  5º do projeto já

decorre da legislação federal pertinente, isto é, dos arts. 932 e 933 do Código Civil,

afigurando-se, igualmente, desnecessária.  Por outro lado, no que toca às sanções

que  se  pretende  estatuir,  podemos  simplesmente  remeter  o  aplicador  às  normas

gerais  de  defesa  do  consumidor,  notadamente  às  sanções  previstas  e  reguladas

pelos arts. 55 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe sobre a

proteção  do  consumidor  e  dá  outras  providências.  Promovemos,  então,  a

reestruturação do texto normativo na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos ao

final deste parecer.

Finalmente,  quanto  às  proposições  anexadas,  observamos  que  seus  conteúdos

encontram-se contidos no projeto analisado, com exceção da pretensão de proibição
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também da produção de serpentinas metalizadas, que consta nos Projetos de Lei nºs

1.594/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 1.599/2011, do Deputado Gustavo Perrella,

e que acrescentamos ao mencionado substitutivo.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 1.545/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a comercialização, a distribuição, a produção e a utilização, no Estado, de

serpentinas metalizadas destinadas a festejos e produtos similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  proibidas  a  comercialização,  a  distribuição,  a  produção  e  a

utilização, no Estado, de serpentinas metalizadas destinadas a festejos e produtos

similares que possam representar perigo de acidentes envolvendo energia elétrica.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.983/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Bruno Siqueira,  o  projeto  de lei  em epígrafe “proíbe  a

distribuição,  na rede de ensino pública e privada do Estado de Minas Gerais,  de

qualquer livro que contrarie a norma culta da língua portuguesa”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2011, foi a matéria distribuída para as

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

A proposição em análise proíbe a adoção e distribuição, na rede de ensino pública e

privada do Estado, de qualquer livro didático, paradidático ou literário com conteúdo

contrário à norma culta da língua portuguesa ou que viole de alguma forma o ensino

correto da gramática, vigorando a proibição, também, quando o conteúdo apresentar

elevado  teor  sexual,  com  descrições  de  atos  obscenos,  erotismo e  referências  a

incestos ou apologias e incentivos diretos ou indiretos à prática de atos criminosos.

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  esta  Comissão,  em  sua  esfera  de

competência,  aprecia  a  proposição  exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

É cediço que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e deve

ser  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da sociedade,  visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

No que toca à competência para dispor sobre a matéria, o art. 24, inciso IX, da

Constituição da República estabelece que é competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal  legislar  sobre educação,  cultura,  ensino e desporto.

Conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo, no âmbito da legislação concorrente, a

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que não exclui a

competência suplementar dos Estados.

Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado  com  base  no  princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional – LDB –, prescreve, em seu art. 4º,  inciso IX, que o

dever  do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a

garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece,

em seu art. 7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação
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nacional e do respectivo sistema de ensino.

Destaque-se, assim, a competência do Estado para dispor sobre a matéria.

Apresentamos,  porém,  substitutivo,  com  o  intuito  de  inserir  a  ideia  principal  do

projeto na Lei  nº  8.503 de 1983, que regula a substituição de livros didáticos em

escolas estaduais, tendo em vista o princípio da consolidação das normas jurídicas.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.983/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 8.503, de 19 de dezembro de 1983, que regula a substituição de

livros didáticos em escolas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 8.503, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º – (...)

Parágrafo único – Será priorizada a adoção de livros que não contrariem a norma

culta da língua portuguesa.”.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.060/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe “altera o item

11.1.1 do anexo I a que se refere o § 1° da Lei n° 19.481, de 12 de janeiro de 2011”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/6/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo alterar o Anexo I a que se refere o § 1° da

Lei  n° 19.481,  de  12/1/2011 –  Plano  Decenal  de  Educ ação.  Segundo o  autor  do

projeto, a mudança pretendida amplia a participação de pais de alunos na elaboração

da grade curricular das escolas estaduais.

O art. 24, IX, da Constituição Federal estabelece a competência concorrente dos

Estados para legislar sobre educação. No âmbito da legislação concorrente, a União,

no uso de sua competência para estabelecer normas gerais, editou a Lei Federal n°

9.394, de 20/12/96, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.

A  LDB,  no  seu  art.  12,  I,  estabelece  que  “os  estabelecimentos  de  ensino,

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência

de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. O art. 14, por sua vez, determina

que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os

princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto

pedagógico da escola e das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou

equivalentes.

No  âmbito  estadual,  o  Decreto  n° 43.602,  de  19/9/20 03,  que  dispõe  sobre  o

colegiado  nas  escolas  estaduais  de  ensino  fundamental  e  médio,  no  seu art.  1°,

determina que “o Colegiado Escolar de unidade integrante da rede estadual de ensino

é órgão representativo da comunidade escolar, com funções de caráter deliberativo e

consultivo nos assuntos relativos à gestão pedagógica, administrativa e financeira,

respeitada a norma legal”. No art. 2° prevê que à S ecretaria de Estado de Educação

cabe  baixar  as  normas  reguladoras  da  estrutura  e  funcionamento  do  Colegiado

Escolar na rede estadual de ensino.

A Secretaria de Estado de Educação, no âmbito de sua atribuição, portanto, editou

a Resolução n° 1.506, de 19/2/2010, segundo a qual o Colegiado Escolar é presidido

pelo  Diretor  e  composto  por  profissionais  em  exercício  na  escola,  pais  ou

responsáveis. Além disso, a escolha de seus membros titulares e suplentes será feita
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pela comunidade escolar.

É  importante  ressaltar  que  a  composição  do  mencionado  Colegiado  prevê  a

obrigatória participação dos pais ou responsáveis e que se encontra abrangido no rol

de  suas  atribuições  formular  as  atividades  curriculares  e  extracurriculares  que

integram o projeto pedagógico da instituição de ensino.

Desse modo, tendo em vista a legislação federal e estadual sobre o assunto, bem

como a repartição de competências estabelecida no ordenamento jurídico, não há

óbices que impeçam a proposição de tramitar nesta Casa Legislativa. Contudo, no

intuito  de  adequar  o  texto  à  técnica  legislativa,  inclusive  com  o  acréscimo  da

necessária cláusula de vigência, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo n° 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.060/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o item 11.1.1 do Anexo I a que se refere o §1° da Lei n° 19.481, de 12 de

janeiro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O item 11.1.1 do Anexo I a que se refere o § 1° da Lei n° 19.481, de 12 de

janeiro de 2011, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011.)

“ANEXO I

(a que se refere o §1º do art. 1º da Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011.)

(…)

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  e  na  definição  do  conteúdo  das  atividades

curriculares  e  extracurriculares,  fundamentada nos pressupostos da  transparência,

moralidade e da publicidade.”.
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Cássio

Soares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.249/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 83/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a permutar

com Áureo Sérgio Alves o imóvel que especifica, situado no Município de Lagoa da

Prata.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.249/2011 de conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa efetuar a permuta de um terreno de propriedade do Estado,

com  área  de  600m²  e  respectivas  benfeitorias,  situado  na  Avenida  Benedito

Valadares, 886, Centro, no Município de Lagoa da Prata, matriculado sob o nº 289, a

fls. 89 do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa da

Prata,  por  imóvel  de  propriedade  de  Áureo  Sérgio  Alves,  com  área  de  960m² e

respectivas benfeitorias, situado na Rua Espírito Santo, 836, Centro, no Município de

Lagoa da Prata, matriculado sob o nº 30.126, no Livro 2 do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Lagoa da Prata.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição mineira exige

autorização legislativa e avaliação prévia. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal

nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso I do art. 17,

impõe que a transferência de domínio esteja subordinada à existência de interesse

público devidamente justificado.
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O imóvel de propriedade do Estado, que atualmente abriga a Delegacia de Polícia

Civil do Município de Lagoa da Prata, encontra-se condenado em função do péssimo

estado  de  conservação  e  dos  recalques  estruturais  que  acarretaram  trincas  e

rachaduras em toda a extensão da alvenaria, inclusive na laje de cobertura, segundo

o Laudo nº 42.883/2009, emitido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil  do

Estado  de  Minas  Gerais.  Em  decorrência  da  situação  atual  do  bem,  os  peritos

recomendaram, como opção técnica mais viável, a demolição de toda a estrutura.

Por seu turno, o imóvel do particular  possui infraestrutura básica e fácil  acesso,

além de área um pouco maior, o que facilita a instalação dos equipamentos da Polícia

Civil.

É importante destacar que Áureo Sérgio Alves declarou, por meio de ofício datado

de 14/10/2011, que tem ciência da atual situação do bem pertencente ao Estado e

que seu interesse deves-se à localização do imóvel em ponto comercial da cidade.

Em decorrência dessas informações, a permuta atende ao interesse público, uma

vez que oferece instalações mais adequadas para a continuidade das atividades da

Polícia Civil no Município.

A avaliação prévia foi elaborada de acordo com pesquisas realizadas no mercado

imobiliário  local  e  com  corretores  da  região,  utilizando-se  o  Método  Comparativo

Direto de Dados de Mercado, que identifica o valor de mercado do bem por meio de

tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra

do mercado imobiliário.

O Laudo de Avaliação nº  7/2011 chegou a um valor  de R$1.017.352,56 para o

imóvel do Estado; e o Laudo de Avaliação nº 8/2011, que analisou o imóvel de Áureo

Sérgio Alves, indicou o valor de R$1.076.672,56.

Embora  haja  uma  diferença  de  R$59.320,00  em  favor  do  particular,  o  projeto

preceitua,  em seu art.  2º,  que não haverá torna entre as  partes,  uma vez que o

interesse dos envolvidos no negócio jurídico justifica a efetivação da permuta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.249/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Cássio

Soares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.249/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar  o  Poder  Executivo  a  permutar  com  Áureo  Sérgio  Alves  o  imóvel  que

especifica, situado no Município de Lagoa da Prata.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Vem agora a proposição a este colegiado ao qual cabe analisá-la no âmbito de sua

competência,  conforme dispõe o art.  188,  combinado com o art.  102,  VII,  “d”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.249/2011 visa autorizar o Poder Executivo a permutar um

terreno de propriedade do Estado,  com área de 600m² e respectivas benfeitorias,

situado na Avenida Benedito Valadares, 886, Centro, no Município de Lagoa da Prata,

por imóvel de propriedade de Áureo Sérgio Alves, com área de 960m² e respectivas

benfeitorias, situado na Rua Espírito Santo, 836, Centro, no Município de Lagoa da

Prata.

Cabe ressaltar  que o imóvel  do Estado,  que atualmente  abriga a  Delegacia de

Polícia Civil daquele Município, encontra-se condenado devido a seu péssimo estado

de conservação, conforme atesta o Laudo nº 42.883/2009, emitido pelo Instituto de

Criminalística da Polícia Civil. Entretanto, por estar localizado na área comercial da

cidade, o particular tem interesse em sua aquisição.

Por seu turno, o imóvel do particular  possui infraestrutura básica e fácil  acesso,

além de área um pouco maior, tornando-se de interesse para a administração pública

municipal que o utilizará para abrigar a corporação policial e seus equipamentos com

segurança e sem maiores dispêndios.

Cabe  destacar  que  foram  anexados  aos  autos  do  processo  dois  laudos  que

analisam  as  características  de  cada  imóvel  e  atestam  o  valor  venal  de
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R$1.017.352,56 para o imóvel público e de R$1.076.672,56 para o particular. Embora

haja uma diferença de R$59.320,00 em favor do particular, o projeto preceitua, em

seu art.  2º,  que não haverá  torna  entre  as  partes,  uma vez que o interesse dos

envolvidos no negócio jurídico justifica a efetivação da permuta.

A  autorização  explícita  do  Poder  Legislativo  para  a  alienação  de  valores

pertencentes ao ativo permanente do Estado é exigência contida 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.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário,  a proposição 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

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.249/2011, no 1°

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Ivair Nogueira

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.285/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe dispõe

sobre a preferência no aproveitamento da mão de obra de ex-atletas na estrutura da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação
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A proposição em comento estabelece a preferência para a contratação de ex-atletas

reconhecidos por seus laços cadastrais com suas federações e confederações no

aproveitamento da estrutura extraquadro da Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude, bem como nos programas esportivos desenvolvidos por essa Secretaria.

Reza, ainda, que tal  aproveitamento estará ligado à atividade a ser desenvolvida,

associada ao conhecimento e aptidão do ex-atleta.

Observamos que, caso o autor  pretendesse contratação permanente,  ou que os

ditos  atletas  tivessem  preferência  em  concursos  públicos,  a  proposta  enfrentaria

óbices constitucionais, já que afrontaria o art. 37, II, da Constituição da República.

Esse dispositivo  condiciona a  investidura  em  cargo ou  emprego  público  à  prévia

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as

nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração. O concurso público é a forma consagrada pela Constituição para que a

administração  dispense  tratamento  igualitário  entre  as  pessoas  interessadas  em

participar do certame.

Entretanto,  resta  claro  que  a  pretensão  do  projeto  de  lei  é  que  eventuais

contratações ou designações temporárias para eventos determinados possam recair

sobre ex-atletas cadastrados em federações e dentro da especialidade de cada um.

Sabemos  que o  governo realiza  diversos eventos  públicos gratuitos,  em que são

prestados  inúmeros  serviços  para  a  população  e  realizadas  atividades  físicas  de

entretenimento  para  crianças  e  adolescentes,  não  havendo  necessidade  de  a

Secretaria de Esportes realizar concurso público permanente para a consecução de

atividade eventual.

Finalmente,  lembramos  que  a  Lei  nº  18.185,  de  2009,  que  regulamentou  a

contratação temporária no âmbito do Estado, determina, no parágrafo único do seu

art. 1º, que “entende-se como de excepcional interesse público a situação (...) em que

a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro

efetivo”.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.285/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a contratação de ex-atletas em eventos da Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os ex-atletas cadastrados em federações e confederações poderão ser

contratados temporariamente pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

para a realização de eventos ou programas esportivos, observado o disposto no art.

4º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009.

Parágrafo  único  –  A  contratação  deverá  ocorrer  em  atividade  associada  ao

conhecimento e aptidão do ex-atleta.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Cássio

Soares – Bruno Siqueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.245/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.245/2011,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz – Ceif –, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.245/2011

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz – Ceif –, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz –

Ceif –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.960/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.960/2011, de autoria do Deputado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação da Casa da Diálise,  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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.960/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Casa  da  Diálise,  com  sede  no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação da Casa da Diálise, com

sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.033/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.033/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Superior

– Fadesu –, com sede no Município de Mato Verde, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.033/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da

Educação Superior – Fadesu –, com sede no Município de Mato Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Apoio  ao

Desenvolvimento da Educação Superior – Fadesu –, com sede no Município de Mato

Verde.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.100/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.100/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer de Inhapim – Napci

–, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.100/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Apoio  aos  Portadores  de  Câncer  de

Inhapim – Napci –, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Portadores de

Câncer de Inhapim – Napci –, com sede no Município de Inhapim.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.204/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.204/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Pedra  Cangalha,  com  sede  no  Município  de

Aiuruoca, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.204/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com sede no Município

de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com

sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/10/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Fausto Fernando França,

ocorrido em 12/10/2011, em Ibiá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio em que notifica o falecimento do Sr. Aldo Lino e Silva,

ocorrido em 21/10/2011, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2011

ATA

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Luiz Carlos Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.609  a

2.614/2011 - Requerimentos nºs 1.810 a 1.820/2011 - Requerimentos dos Deputados

André Quintão e Carlin Moura -  Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo

Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -

Leonardo Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Às 14h4min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte
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1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Luiz Carlos Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.609/2011

Dá denominação ao trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Geraldo Morais Quintão o trecho da Rodovia

MG-320 que liga o entroncamento com a Rodovia BR-381 ao Parque Estadual do Rio

Doce, passando pelos Municípios de Jaguaraçu e Marliéria.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

André Quintão

Justificação: Geraldo Morais Quintão foi Deputado Estadual em Minas Gerais por

três mandatos, entre 1963 e 1975, sendo eleito pelo PSP em seu primeiro mandato e

pela  Arena  nos  demais.  Foi  o  primeiro  político  da  região  a  conseguir  chegar  à

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Nasceu  em  Jaguaraçu  em  18/4/1909,

falecendo em 18/2/2010, aos 101 anos, tendo sido enterrado nessa cidade.

Geraldo  Quintão  entrou  na  política  depois  de  muito  tempo  de  atuação  como

advogado,  após  os  55  anos  de  idade,  no  momento  em  que  muitas  pessoas  já

começam a pensar em se aposentar. Um dos fatos mais importantes da história de

Geraldo Quintão foi a concretização da ideia de que o Vale do Aço poderia mandar

representantes  para  defender  interesses  regionais  na  Assembleia  Legislativa,  na

Câmara Federal, junto ao governo do Estado, criando uma consciência comunitária

do Vale do Aço.

Quintão  sempre  articulava  alianças  e  apoios  importantes.  Todas  as  pontes  de
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concreto nas estradas da região, o acesso asfaltado entre Marliéria e a BR-381 e

muitas outras obras foram realizadas por sua influência.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.610/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Pereira,  com  sede  no

Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Pereira, com

sede no Município de Águas Formosas.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação Comunitária Pereira, com sede no Município de Águas

Formosas,  é  uma  entidade  filantrópica  sem  fins  lucrativos  e  tem  por  finalidade

proporcionar inclusão produtiva e cultural, além da defesa dos direitos da pessoa e do

meio ambiente.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.611/2011

Declara de utilidade pública o Projeto Social Meu Amparo, com sede no Município

de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Meu Amparo, com sede

no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação: O Projeto Social Meu Amparo, com sede no Município de Ipatinga, é
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uma entidade civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada. A entidade tem

por finalidade proporcionar atividades nas áreas da assistência social, da saúde, da

alimentação,  da  educação,  da  habitação,  da  cultura,  da  segurança,  do  meio

ambiente, do esporte, do lazer, das relações sociais e outras relacionadas com a vida

da comunidade do Bairro Esperança e adjacências, conforme atesta o art. 2º do seu

estatuto.

O Projeto Social Meu Amparo foi fundado em 26/4/2010 e encontra-se em pleno e

regular funcionamento a partir dessa data, cumprindo suas atividades estatutárias e

sociais.  Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  idôneas  que  não  recebem

remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam, conforme atesta a Presidente

do Conselho Municipal da Assistência Social de Ipatinga, Creuzenir Lúcia dos Santos

Barreto.  A  entidade  não  distribui  lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,

participações ou parcela de seu patrimônio.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

outra  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim sendo, peço aos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.612/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de Ipatinga, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  A Associação  do  Comércio  Informal  de  Ipatinga,  com  sede  nesse

Município, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Sua
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finalidade é organizar e representar a classe dos comerciantes informais, sem fazer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

A  Associação  foi  fundada  em  9/3/2010  e  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento a partir dessa data, cumprindo suas atividades estatutárias e sociais.

Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício

de suas funções,  conforme atesta o Conselho Municipal  de Assistência  Social  de

Ipatinga.

As atividades dos Diretores  e Conselheiros,  bem como as dos associados,  são

inteiramente  gratuitas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem. A instituição não distribui lucros, resultados,

dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma

forma  ou  pretexto.  Em  caso  de  sua  dissolução,  os  bens  remanescentes  serão

destinados  a  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que estão

atendidos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.613/2011

Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como as autarquias e

demais  prédios  pertencentes  ao  Estado,  obrigados  a  instalar  sistema  de

aproveitamento da energia solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  bem  como  as

autarquias e demais prédios pertencentes ao Estado, obrigados a instalar sistema de

aproveitamento da energia solar para aquecimento de água em prédios públicos, bem

como  a  utilizá-la  como  fonte  de  energia  alternativa  quando  de  sua  construção,

ampliação ou reforma.

Art. 2º - A instalação do sistema de aproveitamento da energia solar previsto no art.

1° desta lei somente ocorrerá após a elaboração de estudos de viabilidade técnica e
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econômica e aprovação pelos órgãos competentes, nos termos definidos em decreto.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  determina  a  implantação  de  sistema  de

aproveitamento da energia solar em prédios públicos do Estado, com a qual poderá

haver economia de até 45% das despesas com energia. Além do aspecto econômico,

com essa energia, os prédios podem até se tornar autossustentáveis.

Com isso, pretende-se diminuir o consumo de energia elétrica através do uso de

fontes mais baratas e de menor impacto ambiental, possibilitando grande economia

para os cofres públicos.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.260/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.614/2011

Dispõe  sobre  a  publicação  anual,  pelo  Poder  Executivo,  dos  dados

socioeconômicos e de atividades sociais relativas à mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual obrigado a publicar, anualmente, relatório

com informações detalhadas sobre as políticas destinadas às mulheres; bem como

demonstrativo  contendo dados estatísticos  da  área social  relativos à mulher,  com

base no exercício  anterior,  para  subsidiar  as  políticas  públicas  desenvolvidas  em

apoio à mulher.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, são dados relativos à mulher:

I - índice de emprego e condições de trabalho;

II - escolaridade e acesso à educação;

III - renda e representatividade das mulheres no mercado de trabalho;

IV - doenças que têm maior incidência entre a população feminina e as causas da

mortalidade nessa população;

V - incidência da gravidez na adolescência e número médio de filhos;
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VI - violência contra mulheres;

VII - perfis etário e étnico;

VIII - cobertura previdenciária oficial para as trabalhadoras ativas e inativas;

IX - proporção de mulheres que são chefes de domicílios.

Parágrafo  único  -  Serão  também  divulgadas  informações  sobre  os  tratados  e

convênios referentes à população feminina celebrados pelo Estado de Minas Gerais,

assim como sobre as conferências e seminários de que tenha participado.

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

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  É  inegável  a  importância  deste  projeto  de  lei,  pois  defende  a

transparência das informações atinentes às políticas públicas desenvolvidas em apoio

à mulher e busca congregar em um único documento informações relevantes que

contribuirão  para  um  conhecimento  mais  pormenorizado  da  condição  e  da

participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.

O projeto  tem mérito  de imprimir  obrigatoriedade no encaminhamento  ao  órgão

responsável  pela  defesa dos direitos  da mulher,  para fins  de publicação,  de  toda

informação que reflita a atuação do poder público para a valorização da população

feminina.

Desse  modo,  prevê  o  estabelecimento  de  canais  de  comunicação  com  as

Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, relativamente

a questões essenciais como taxa de mortalidade materna, número de filhos, gravidez

na adolescência, doenças típicas ou de maior incidência nas mulheres, participação

no  mercado  de  trabalho,  riscos  mais  comuns  no  trabalho  da  mulher,  cargos  ou

empregos a que tem acesso, situação salarial, nível de escolaridade, etc.

Sabemos  que  são  produzidas  informações  particularizadas  pelos  órgãos  da

administração estadual, o que dificulta ou impede uma visão global da situação da

mulher em nosso Estado. Daí, a necessidade de centralização dessas informações

na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  em  conjunto  com  entidades  ligadas  à

defesa dos direitos das mulheres.

Sendo evidente a relevância deste projeto de lei, espero contar com o apoio dos
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pares a que ele seja aprovado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.328/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.810/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Inácio Loyola, Delegado Regional da Associação

dos Diplomados da Escola Superior de Guerra de Minas Gerais, pelos 60 anos de

fundação dessa Associação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.811/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Waldemar  Gotardelo  pelo  lançamento  do  livro

"Evocação". (- À Comissão de Cultura.)

Nº  1.812/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  verificar  com

urgência  a  regularidade  da  construção  da  unidade  básica  de  saúde  na  aldeia

indígena Pataxó em Carmésia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.813/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  o  abaixo-assinado  que  trata  da

aplicabilidade, no âmbito da rede estadual de ensino, da Lei nº 16.683, de 2007, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de  acompanhamento  social  nas

escolas da rede pública de ensino do Estado e pedido de providências para que o

concurso público em andamento para a área da educação preveja a contratação dos

profissionais de que trata a referida lei. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.814/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os valores arrecadados a

partir  da instituição,  pela  Lei  nº  14.938,  de 2003,  da Taxa de Incêndio e sobre a

aplicação desses valores e pedido de providências com vistas a que ao fim de cada

ano  civil  essa  Comissão  receba  as  informações  ora  solicitadas.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.815/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre os valores arrecadados a partir
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da instituição, pela Lei nº 14.938, de 2003, da Taxa de Incêndio e sobre a aplicação

desses valores e pedido de providências com vistas a que ao fim de cada ano civil

essa Comissão receba as informações ora solicitadas. (- Semelhante proposição foi

apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado. Anexe-se ao Requerimento nº

1.551/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 1.816/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre o cronograma de implantação da estação

de tratamento de esgoto e de toda a rede coletora no Município de São Joaquim de

Bicas.

Nº 1.817/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  informações  sobre  quais  foram  os

equipamentos  adquiridos,  ao  fim  de  cada  ano  civil,  após  a  criação  da  Taxa  de

Incêndio  pela  Lei  nº  14.938,  de  2003,  e  sobre  os  valores  de  cada  um  desses

equipamentos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 1.818/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  informações  sobre  quais  foram  os

equipamentos  adquiridos  anualmente,  desde  2004,  com  a  criação  da  Taxa  de

Incêndio  pela  Lei  nº  14.938,  de  2003,  e  sobre  os  valores  de  cada  um  desses

equipamentos.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela

Comissão de Meio Ambiente. Anexe-se ao Requerimento nº 1.817/2011, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 1.819/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a legalidade da

cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto no Município de São Joaquim

de Bicas.

Nº 1.820/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre os estudos de impacto ambiental das obras da

BR-477, tanto no que se refere à manutenção do traçado atual quanto relativamente

ao desvio nesse traçado, com o envio de cópia dos referidos estudos. (- Distribuídos

à Mesa da Assembleia.)
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Do Deputado Carlin Moura em que solicita sejam anexadas ao Projeto de Lei nº

2.355/2011 correspondências  da  Câmara Municipal  de  Araguari  em que apoia  as

reivindicações dos profissionais da rede estadual de ensino. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 2.355/2011.)

Do Deputado André Quintão em que solicita sejam anexados ao Projeto de Lei nº

2.173/2011,  de sua autoria,  documentos referentes à Área de Proteção Ambiental

Serra de Santa Helena. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.173/2011.)

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 à

realização do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27,

às  9  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a  ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.275/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-494 que

liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.275/2011  tem  como  finalidade  dar  a  denominação  de

Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-494 que liga o Município

de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

O homenageado é natural do Município de São Tiago e adotou, como segunda terra

natal, o Município de Oliveira.

Graduado  em  Economia  pela  Universidade  de  São  Paulo,  iniciou  sua  vida

profissional no extinto Banco da Lavoura. Trabalhou ainda no Banco do Estado de

São  Paulo,  cargo  que  deixou  para  fundar,  com  os  irmãos,  José  Alberto  e  José

Francisco Santos, as empresas Citrosantos e Agropecuária Citrosantos.

Graças à sua dedicação e competência gerencial, colocou esses empreendimentos

entre os primeiros do setor em Minas e no Brasil. Administrador preocupado com a

responsabilidade  social,  deu  atenção  privilegiada  às  aspirações  de  seus

trabalhadores, cuidando para que cada um lograsse sua realização como profissional

e ser humano.

Quando convocado a servir a comunidade, elegeu-se Deputado Federal, em 1991,

pelo  PRS,  e  atuou  na  Comissão  Mista  de  Planos,  Orçamentos  Públicos  e

Fiscalização e nas Comissões Permanentes de Agricultura e Política Rural, de Minas

e Energia, de Relações Exteriores e de Viação e Transportes.

Faleceu em 1994, quando lutava pelo asfaltamento do trecho da MGC-494 que liga

os Municípios de Oliveira e São Tiago e contra a manutenção dos altos juros que

vigoravam na economia brasileira.

Por  sua  trajetória  corajosa  e  socialmente  relevante,  consideramos  meritória  a

pretensão do projeto de lei em análise, que pretende eternizar o nome de José Aldo

dos Santos na memória dos mineiros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.275/2011, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.443/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em epígrafe institui a Medalha do

Mérito da Ouvidoria de Polícia Advogado José Roberto Rezende da Silva.

Distribuída  às  Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Segurança Pública,  a

matéria foi submetida a análise preliminar na Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou, e vem agora a esta Comissão para receber parecer

de mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.443/2011 visa a instituir a Medalha do Mérito da Ouvidoria de

Polícia Advogado José Roberto Rezende da Silva, a ser conferida a pessoas físicas e

jurídicas  que  se  tenham  destacado  na  promoção  dos  direitos  humanos  e  no

aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria de Polícia do Estado.

Estabelece, também, que a distinção será concedida anualmente em 25 de setembro,

dia em que se criou a Ouvidoria de Polícia do Estado.

Em  16/6/2011,  com  vistas  à  obtenção  de  subsídios  para  a  análise  jurídica,

constitucional e legal, a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado

de Defesa Social - Seds - e à Ouvidoria do Estado, com a solicitação de que tais

órgãos  se manifestassem sobre  os  seus  termos.  No prazo regimental,  houve tão

somente a resposta da Seds, que não viu óbices à continuidade da tramitação e

sugeriu a previsão de seu próprio assento no Conselho destinado a administrar  a

honraria.

A matéria encontra guarida no art. 190 do Regimento Interno, que determina sua

apreciação em turno único, pois versa sobre homenagem cívica. Segundo o parecer

da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria se enquadra na competência do

Estado, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição da República, e se coaduna com a

iniciativa parlamentar no processo legislativo, uma vez que não se verifica reserva em
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contrário no art. 66 da Constituição do Estado. Todavia, a Comissão houve por bem,

por meio da apresentação do Substitutivo nº 1, corrigir as impropriedades do texto,

aperfeiçoando-o e possibilitando assim a continuidade da tramitação.

Quanto ao mérito, salta às vistas que a proposição, além de oportuna, corresponde

ao interesse das sociedades civil e política. José Roberto foi o primeiro Ouvidor de

Polícia do Estado. Sua nomeação, no governo de Eduardo Azeredo, expressou até

certo ponto, em apoio ao seu nome, a mobilização de anseios democráticos e de

entidades ligadas aos direitos humanos.  A expectativa foi  que desempenharia um

papel pioneiro e avançado na consolidação das funções atribuídas ao órgão recém-

criado, que ainda engatinhava em meio a competências novas e ainda controversas.

Revelou-se o homem certo, no lugar e na hora certos, para desbravar o caminho da

reordenação institucional em Minas Gerais.

Quem melhor para ouvir e receber denúncias, queixas e reclamações contra atos

de autoridades considerados ilegais, irregulares, abusivos, arbitrários ou indecorosos,

para verificar sua pertinência, acionar áreas envolvidas e propor medidas necessárias

ao  saneamento  da  coisa  pública,  para  analisar  e  acompanhar  a  tramitação  das

demandas  recebidas  e  informar  as  soluções  encontradas  aos  interessados,  para

buscar a integração e o inter-relacionamento das polícias com o Poder Judiciário,

para promover cursos sobre relações democráticas, direitos humanos e papel dos

agentes de segurança pública,  senão um antigo militante que combateu o regime

militar, um lutador pela implantação do regime democrático no País, um ex-prisioneiro

político  que  passou por  torturas,  um ativista  dos  direitos  humanos  que  sentiu  na

própria  pele  o desamparo dos discriminados e perseguidos,  um ex-Procurador da

Prefeitura de Belo Horizonte que reuniu larga experiência na coisa pública, um dos

precursores da própria Ouvidoria?

Os mesmos motivos tornariam seu nome provável quando o proponente pensou em

batizar  a proposta de medalha. Hoje,  11 anos após sua morte,  no dia 12/8/2000,

vitimado por fulminante enfarto, José Roberto Rezende da Silva deixou a memória de

todos  marcada  pelo  exemplo  de  uma  vida  dedicada  ao  trabalho,  não  só  pelas

liberdades e direitos fundamentais, mas especificamente, nos seus últimos anos, pela

abertura e pela justiça nas relações entre os órgãos públicos e o povo. Basta lembrar
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suas denúncias  sobre  a assustadora  trivialidade da corrupção e da  violência  nas

unidades prisionais, mas sempre ressaltando que é possível e necessário existir um

sistema penal voltado à humanização e ressocialização dos internos.

Considerando-se os fatos acima narrados, pode-se afirmar que a trajetória de José

Roberto Rezende da Silva, em simbolismo sobreposto à longa noite do terrorismo de

Estado e a uma transição que manteve entulhos autocráticos, adapta-se sob medida

ao propósito de que a honraria cívica ora proposta consiga, além de potencializar a

Ouvidoria  em  suas  atribuições  legais  no  tempo  presente,  inspirar  as  convicções

democráticas das gerações futuras. Portanto, é merecido o nome escolhido para a

medalha,  justa  homenagem  a  um  homem  de  lutas  e  a  tantos  outros  a  serem

condignamente agraciados pela evocação de seu vulto histórico.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.443/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.536/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em análise visa instituir o Dia

Estadual do Quadrilheiro Junino.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou, e à Comissão de Cultura.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 190, combinado com, o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Quadrilheiro

Junino.  Em  sua  redação  original,  o  projeto  propunha  que  a  homenagem  aos

quadrilheiros juninos ocorresse no dia 1º de junho.

Ao  analisar  o  projeto,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
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constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição e apresentou a Emenda

nº 1, que altera a comemoração para o dia 27 de junho, data estipulada pela Lei

Federal nº 12.390, de 3/3/2011, para homenagear os quadrilheiros juninos. De acordo

com a Comissão, a alteração da data contribuirá para “a soma dos esforços estadual

e federal envidados para homenagear os quadrilheiros”.

Em que pese o argumento apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, o

projeto de lei em análise é idêntico à Lei Federal nº 12.390, de 2011. Em virtude da

existência dessa norma, que determina a comemoração, em todo o território nacional,

do  dia  do  quadrilheiro  junino,  a  instituição  de  data  comemorativa  estadual  em

homenagem a esse grupo não se justifica e tampouco garantirá a conjugação de

esforços entre os entes federal e estadual para homenageá-los.

Instituir  data  comemorativa  estadual  quando  já  existe  data  nacional  idêntica

equivale a, por exemplo, editar norma estadual para homenagear Tiradentes em 21

de abril ou para determinar que a padroeira do Brasil seja homenageada no Estado

no  dia  12  de  outubro.  Embora  não  haja  óbice  legal  para  a  tramitação  dessas

matérias,  as  normas  propostas  não  se  fazem  necessárias.  Manifestamo-nos,

portanto, contrariamente ao acolhimento da proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.536/2011.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente e relator – João Leite – Rômulo Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.685/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Inácio  Franco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de Camanducaia ao Município

de Monte Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.685/2011 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Deputado  Agostinho  Patrus  ao  trecho  da  LMG-886  que  liga  o  Município  de

Camanducaia ao Município de Monte Verde.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1,  que identifica corretamente o trecho a ser  denominado,  que liga o

entroncamento da BR-381 ao Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia.

Com relação ao mérito da proposição, cabe destacar que o Deputado Agostinho

Patrus, natural de Belo Horizonte, declarava-se médico por formação e político por

convicção. É reconhecido por todos pelos  relevantes serviços prestados à política

mineira  durante  as  seis  legislaturas  consecutivas  em que exerceu  o  mandato  de

Deputado Estadual, de 1983 a 2007.

No Poder  Executivo  exerceu os  cargos  de  Secretário  de  Estado  da  Casa Civil

(1997-1998) e de Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (2003-2006),

quando  contribuiu  para  a  implementação  de  programas  de  recuperação  e

manutenção da malha rodoviária de Minas, como o ProMG e o Proacesso, e para a

realização de grandes obras como a readequação do Expominas e a construção da

Linha Verde.

Foi  Presidente  do  Colégio  de  Secretários  de  Transportes,  que  congregava

representantes de todos os Estados brasileiros, e ocupou o cargo de Vice-Presidente

da Cemig, até seu falecimento, em 2008.

Por seu empenho na construção da estrada que liga o entroncamento da BR-381

ao Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia, consideramos meritória a

homenagem que se lhe pretende fazer dando a esse trecho o seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.685/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.749/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Camilo Teixeira da Costa ao trecho da Rodovia MG-20 que liga

os Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.749/2011 pretende dar a denominação de Camilo Teixeira da

Costa ao trecho da Rodovia MG-20 que liga os Municípios de Belo Horizonte e Santa

Luzia.

Natural  do  Município  de  Santa  Luzia,  o  homenageado  formou-se  em  Direito  e

começou sua carreira  nos  Diários  Associados  como redator  do  jornal  “Estado de

Minas”.

Na  área  administrativa  do  grupo,  foi  Subgerente  de  Rádio  e  Televisão,  depois

Subgerente-Geral,  Diretor-Financeiro  e  Diretor-Gerente,  em  uma  trajetória

ascendente, determinada pelo talento e pela capacidade de comandar empresas e

pessoas. Entre 1975 e 1994, foi Diretor Executivo, depois, Diretor-Geral. Seu último

cargo foi  o  de  presidente  do Conselho  Administrativo  dos  Diários  Associados  em

Minas Gerais.

Condômino dos Diários Associados desde 1976, Camilo foi integrante da comissão

de importantes jornais do grupo e da comissão normativa permanente da Rede Tupi

de Televisão, época em que enfrentou e superou, ao lado de seus companheiros,

grandes  desafios.  Ocupou  também  a  Vice-Presidência  da  Fundação  Assis

Chateaubriand e foi fundador e primeiro Presidente da Cooperativa de Consumo dos

Funcionários do Ipsemg e da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Diários Associados.

A importância  de  Camilo  Teixeira  da  Costa  vai  além  dos  inúmeros  cargos  de

destaque que ocupou, pois sua atuação foi fundamental para superar momentos de
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crise,  como  quando  do  fechamento  arbitrário  da  TV  Itacolomi.  Trabalhou

incansavelmente  na  consolidação  do  Estado  de  Minas  como  um  dos  mais

importantes jornais do País.

Por sua atuação como um dos construtores do jornalismo mineiro, consideramos

meritória a homenagem que se lhe pretende fazer, dando ao trecho da Rodovia MG-

20 que liga os Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia o seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.749/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.751/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação ao trecho da rodovia que liga  o Município  de João Pinheiro  ao

Município de Urucuia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.751/2011 pretende dar a denominação de Deputado Dalton

Canabrava ao trecho da Rodovia MG-181 que liga o Município de João Pinheiro ao

Município de Urucuia.

Com relação ao mérito da matéria, é importante destacar que o Deputado Dalton

Moreira  Canabrava  exerceu,  sempre  com  dedicação  e  seriedade,  as  funções  de

político, médico e fazendeiro.

Nasceu em Curvelo, onde ingressou na vida pública como Vereador, sendo eleito

para  dois  mandatos  consecutivos,  de  1954  a  1963,  e  foi  Presidente  da  Câmara

Municipal de 1955 a 1958. Exerceu mandato como suplente de Deputado Estadual na
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5ª Legislatura (1963-1967) e foi Deputado efetivo da 6ª à 10ª Legislatura (1967-1987).

Na Assembleia  mineira  ocupou  o  cargo  de Presidente  das  Comissões  de  Saúde

Pública e de Saúde e Ação Social e de Vice-Presidente das Comissões de Saúde e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foi Presidente do Legislativo estadual no período de 1985 a 1986, quando exerceu

o cargo de Governador do Estado, e autorizou a pavimentação de toda a Rodovia

MG-181,  contribuindo para melhorar  o acesso da população àquela região e,  por

conseguinte, para o seu desenvolvimento.

Por tais razões, consideramos meritória a homenagem que se lhe pretende fazer,

perpetuando seu nome na memória dos mineiros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.751/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.783/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-217 compreendido entre o entroncamento

com a BR-116, em Teófilo Otôni, e o entroncamento com a MGT-120, em Água Boa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.783/2011  tem  como  finalidade  dar  a  denominação  de

Deputado  Aécio  Cunha  ao  trecho  da  Rodovia  MG-217  compreendido  entre  o

entroncamento  da  BR-116,  no  Município  de  Teófilo  Otôni,  e  o  entroncamento  da

MGC-120, no Município de Água Boa.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que suprime o parágrafo único do art. 1º, que determina a afixação

de placas indicativas da denominação da rodovia pelo Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –,  uma vez  que  essa  é  uma

atribuição dada à autarquia pela  Lei  nº  11.403,  de 1994,  e indica corretamente a

rodovia a ser denominada.

Com relação ao mérito da proposição, cabe destacar que o Deputado Aécio Cunha

é natural de Teófilo Otôni, filho do político mineiro Tristão da Cunha e de Julia Matta

Machado  Versiani  Ferreira  da  Cunha.  É  pai  do  ex-governador  de  Minas  e  atual

Senador Aécio Neves.

Estudou em colégios do Rio de Janeiro e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e

Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, em 1950. No

ano seguinte, mudou-se para Belo Horizonte, onde assumiu, em 1952, a Chefia do

Gabinete do Secretário de Estado de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, no

governo de Juscelino Kubitschek.

Sua trajetória política teve início em 1955, quando tomou posse como Deputado

Estadual pela região do Vale do Mucuri e Médio Jequitinhonha. Em 1958, reelegeu-se

e, em 1962, iniciou o primeiro de seus seis mandatos consecutivos como Deputado

Federal. Na Câmara dos Deputados, foi membro efetivo das Comissões de Defesa do

Consumidor, de Educação e Cultura, de Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada

de Contas e de Minas e Energia, tendo sido, por duas vezes, relator da Comissão de

Orçamento.

Em  1988,  foi  nomeado  Ministro  do  Tribunal  de  Contas  da  União  pelo  então

Presidente José Sarney, mas, por razões pessoais, declinou do cargo, numa atitude

surpreendente, devido à importância da função, mas muito elogiada pela dignidade

moral do gesto.

Pela importância de sua trajetória política, especialmente na defesa dos interesses

dos  moradores  dos  Vales  do  Mucuri  e  Jequitinhonha,  consideramos  meritória  a

homenagem que se lhe pretende fazer, dando ao referido trecho da MG-217 o seu

nome.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.783/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.796/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Univila Esporte Clube, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.796/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Univila Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 1992 com o objetivo de promover a

difusão do civismo e da cultura física, principalmente do futebol.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas  visando  incentivar  a  prática  de  todos  os  esportes  amadores

especializados, inclusive do futebol feminino.

Dessa  forma,  estimula  as  pessoas  a  se  tornarem  agentes  de  sua  própria

transformação, além de colaboradores na construção de uma sociedade mais justa e

solidária, razão pela qual é meritória a intenção de se conceder ao Univila Esporte

Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.796/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.006/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise visa instituir o dia

24 de junho como o Dia Estadual do Cigano.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Cultura.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 190, combinado com, o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  instituir  o  dia  estadual  do  cigano.  A

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  o  projeto,  concluiu  por  sua

juridicidade, legalidade e constitucionalidade.

A  principal  razão  para  a  instituição  de  datas  comemorativas  estaduais  é

homenagear  determinados grupos ou personalidades de grande relevância para o

Estado.  Em  tese,  as  datas  comemorativas  instituídas  em  âmbito  estadual  não

integram  o  ordenamento  jurídico  federal,  o  que  não  é  o  caso  da  data  que  a

proposição em análise visa criar. Em 25/5/2006 foi promulgado decreto federal que

instituiu  o  dia  nacional  do  cigano,  comemorado  anualmente  no  dia  24  de  maio,

mesma data proposta pelo projeto de lei em análise. Considerando-se a existência de

data comemorativa de caráter nacional destinada a homenagear a população cigana,

não  se  faz  necessária  a  instituição  de  data  estadual  para  tratar  sobre  o  mesmo

objeto.

Em tempo,  cumpre-nos ressaltar que o ordenamento jurídico estadual dispõe de

normas direcionadas à garantia dos direitos e preservação da cultura e memória dos

povos ciganos e que atendem aos anseios do autor do projeto.

A Lei  nº  18.251,  de  7/7/2009,  que  cria  o  Conselho  Estadual  de  Promoção  da

Igualdade  Racial  –  Conepir  –,  atribui  a  esse  órgão  as  competências  de  realizar



1489
____________________________________________________________________________

estudos,  debates e pesquisas  sobre  a situação da população cigana e  de  outros

segmentos étnicos da população do Estado; de zelar pela diversidade cultural e pela

preservação  das  memórias  e  tradições  dessas  comunidades;  e  em parceria  com

outros  órgãos  da administração estadual,  de garantir  a  esses grupos o acesso a

programas  de  assistência  social  em  caráter  supletivo  e  a  serviços  de  educação,

saúde, esporte, cultura, lazer, capacitação profissional e outros que assegurem plena

inserção socioeconômica à população cigana e a outros grupos étnicos minoritários

do Estado.

Embora  não  existam  impedimentos  de  ordem  legal  ou  constitucional  quanto  à

apresentação de matérias que versem sobre a instituição de datas comemorativas,

como  já  existem  data  nacional  destinada  a  homenagear  os  ciganos  e  políticas

destinadas a garantir-lhes uma série de direitos, somos contrários ao acolhimento do

projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.006/2011.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Rômulo Veneroso, relator – João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.332/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Lambari.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.332/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual Dr.

José  Benedito  Rodrigues  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  situada  na

Avenida Renato Nascimento, nº 180, Centro, no Município de Lambari.
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Inicialmente, é preciso ressaltar que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar da referida unidade educacional, que escolheu o nome do Dr. José

Benedito Rodrigues para sua denominação.

O  homenageado  graduou-se  em  Medicina  pela  Universidade  Federal  de  Minas

Gerais,  em  1974.  Foi  profissional  dedicado,  atuando  em  diversas  especialidades

médicas.  Realizou  várias  campanhas  contra  a  tuberculose,  promoveu palestras  e

congressos na região com o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar de toda a

comunidade de Lambari.

Destacou-se, também, como rotariano e Vereador, trabalhando com empenho na

reconstrução e  modernização do Hospital  São Vicente de  Paulo.  Publicou,  ainda,

vários  trabalhos  científicos  e  obras  literárias.  Foi  um  apoiador  incondicional  da

educação em Lambari, tornando-se, pois, merecedor dessa homenagem pública.

Como reconhecimento da comunidade local, consideramos meritória a iniciativa de

dar o nome do Dr. José Benedito Rodrigues à referida escola estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.332/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  localizada  na  Aldeia

Riacho dos Buritis, no Município de São João das Missões.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.333/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual
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Indígena Uikitu Kuhinã à escola estadual de ensino fundamental localizada na Aldeia

Riacho dos Buritis, no Município de São João das Missões.

Inicialmente, é preciso ressaltar que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

colegiado  escolar  do  referido  estabelecimento  de  ensino,  que  escolheu  o  nome

indígena Uikitu Kuhinã para denominá-lo.

O nome escolhido significa, na língua xacriabá, “venha aqui, criança” e pretende

demonstrar o desejo da comunidade de garantir o atendimento educacional a todas

as crianças da Aldeia Riacho dos Buritis.

O autor da matéria, em sua justificação, ressaltou que essa unidade escolar prima

pela  qualidade da aprendizagem de seus alunos,  tendo como objetivo  principal  a

preservação da cultura xacriabá.

Por  tais  motivos,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  homenagear  a  cultura

indígena da região,  atribuindo a denominação de Escola  Estadual  Indígena Uikitu

Kuhinã à referida unidade de ensino.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.333/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.335/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação à escola estadual  de ensino fundamental e médio localizada na

comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.335/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual
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Antônio  Marques  de  Abreu  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio

localizada na Comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte.

Inicialmente, é preciso ressaltar que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

colegiado escolar do referido estabelecimento de ensino, que, em reunião realizada

no  dia  30/3/2011,  homologou,  por  unanimidade  dos  votos  de  seus  membros,  a

indicação do nome de Antônio Marques de Abreu para sua denominação.

O homenageado era  lavrador  e  deixou de estudar  muito  cedo para  trabalhar  e

ajudar no sustento da família. Entretanto, cônscio do valor das letras, incentivou os

irmãos mais jovens a prosseguirem com os estudos.

O  projeto  inicial  da  Prefeitura  de  Chapada  do  Norte  para  a  construção  do

educandário contemplava outra localidade, mas a atuação de Antônio Marques de

Abreu foi fundamental na escolha da Comunidade de São João Marques para sediar

a escola, o que, sem dúvida, tem trazido enormes benefícios à população local. Foi

ainda seu pai quem doou ao Estado o terreno onde foi  edificada a instituição de

ensino que agora se pretende denominar.

Por  demonstrar o reconhecimento da comunidade a Antônio Marques de Abreu,

consideramos meritória a iniciativa de dar seu nome à citada escola estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.335/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.342/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os

Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.342/2011  pretende  dar  a  denominação  de  Rodovia  Raul

Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji.

No  parágrafo  único  de  seu  art.  1º,  a  proposição  esclarece  que  esse  trecho

rodoviário  faz  parte  do  Programa  de  Pavimentação  de  Ligações  e  Acessos

Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas,  que  tem  como  finalidade  contribuir  para  o  desenvolvimento

socioeconômico de Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH

–  e  precária  conexão  com  a  rede  viária  principal,  por  meio  da  melhoria  e  da

pavimentação de seus acessos.

Com  relação  ao  mérito  da  proposição,  cabe  destacar  que  o  homenageado  foi

Prefeito de Borda da Mata entre os anos de 1927 a 1942, em uma longa e profícua

caminhada  política.  O  Distrito  de  Tocos  do  Moji  foi  criado  durante  a  sua

administração.

Seu filho José de Andrade Cobra também foi Prefeito de Borda da Mata e lutou pela

emancipação do Distrito de Tocos do Moji, o que veio a acontecer no mandato de seu

neto Luiz Carlos Cobra.

Raul Andrade Cobra teve uma destacada atividade política, marcada por obras de

grande relevância para a municipalidade e que impulsionaram o desenvolvimento de

toda a  região,  como a  construção  de estradas,  praças,  prédios  públicos,  quartel,

colégios, escolas rurais, entre outros. Assim, deixou uma importante contribuição para

o Estado, em especial para o Sul  de Minas,  com relevantes serviços prestados à

comunidade.

Por suas realizações em prol do povo de Borda da Mata e da região, consideramos

meritória  a  homenagem que se  lhe  pretende  fazer,  dando ao  trecho  que liga  os

Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji o seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.342/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.



1494
____________________________________________________________________________

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.375/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Amigos de Rio Casca – Arca –, com sede

no Município de Rio Casca.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.375/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos de Rio Casca – Arca –, com sede no Município de Rio Casca,

pessoa jurídica de direito  privado, sem fins lucrativos, de caráter social,  cultural  e

ambientalista.

A  instituição  tem  como  propósitos  manter  uma  biblioteca  pública,  com  sala

reservada  à  leitura  e  à  pesquisa,  para  atender  principalmente  os  estudantes  do

ensino fundamental;  defender e proteger o meio ambiente e os recursos naturais,

preservando  áreas  ecologicamente  importantes,  conservando  a  biodiversidade  e

estimulando a criação de unidades de conservação; incentivar o pleno exercício da

cidadania, por meio da educação e da cultura, visando melhorar a qualidade de vida

da população local;  promover  a assistência social;  oferecer  atividades  educativas,

culturais e científicas; criar o Museu das Coisas do Casca.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Arca em defesa do meio

ambiente e da cultura no Município de Rio Casca, consideramos meritória a proposta

de se lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.375/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.



1495
____________________________________________________________________________

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.464/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Corredores de Rua e Pista, com sede no Município

de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.464/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Corredores  de  Rua  e  Pista,  com  sede  no  Município  de  João

Monlevade.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 59, § 1º, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere de caráter filantrópico e declarada de utilidade pública estadual;

e, no art. 62, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não

serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  dividendos,

vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.464/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Adalclever  Lopes  -

Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.474/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  o  Grupo  da  Felicidade  de  Barão  de  Cocais,  com  sede  no

Município de Barão de Cocais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.474/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo da Felicidade de Barão de Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais.

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
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Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.474/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.483/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova, com sede no Município de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.483/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Vida Nova, com sede no Município de Perdões.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no

art.  31,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

que  seja  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade
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pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, para

adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.483/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de

Perdões - Avip -, com sede no Município de Perdões.”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.486/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa - Aspiv -, com sede no Município de

Virgolândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.486/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Pessoa Idosa - Aspiv -, com sede no Município de Virgolândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no

art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades

preponderantes no Estado de Minas Gerais.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, para

adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.486/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a  Associação da Pessoa Idosa de

Virgolândia - Aspiv -, com sede no Município de Virgolândia.”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.492/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano

de Belo Horizonte e Região Metropolitana, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.492/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Belo Horizonte e

Região Metropolitana, 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,  no  art.  24,  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.  28,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social ou declarada de utilidade pública municipal, estadual

ou federal.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.492/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado e  Almir
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Paraca, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.087/2009, “autoriza o

Poder Executivo estadual a criar salas de leitura nas escolas da rede estadual de

ensino de Minas Gerais”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.  Posteriormente,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,

analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 2, que apresentou.

Em  observância  ao  que  dispõe  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  ao  projeto  em  tela,  por  semelhança  de  conteúdo,  o  Projeto  de  Lei  nº

562/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, e o Projeto de Lei nº 590/2011, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

A requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  foi  encaminhada  à

Comissão de Cultura, que, após analisar o mérito, opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva autorizar o Poder Executivo a criar sala de leitura nas

escolas públicas estaduais. O projeto dispõe, ainda, que as salas de leitura constem

na planta arquitetônica e que, nas escolas já existentes, sejam feitas adaptações para

oferecer esse espaço, além de abordar questões relacionadas ao mobiliário, acervo e

recursos humanos imprescindíveis ao seu funcionamento.

Os autores da proposição apresentam como justificativa o fato de que, “para a boa

formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a compreensão

dos  textos  que  favoreçam  o  entendimento  de  mundo,  bem  como  o  domínio  da

moderna  tecnologia  de  comunicação,  principalmente  do  funcionamento  de

computadores e da internet”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  comentar  o  caráter  autorizativo  do

projeto, afirmou que este se mostra inócuo, uma vez que cabe ao Poder Executivo,
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no exercício de seu juízo discricionário, decidir sobre a necessidade ou não de se

instalar sala de leitura nas suas escolas.

A fim de sanar  tais  vícios  e tendo em vista a  relevância da matéria,  a  referida

Comissão, por meio do Substitutivo n° 1, inseriu o conteúdo essencial do projeto na

Política Estadual do Livro, objeto da Lei Estadual n° 18.312, de 2009.

Ao analisar o mérito, a Comissão de Educação afirmou, citando parecer elaborado

pela Secretaria de Estado de Educação, quando consultada sobre a matéria, que o

“(...) 'espaço físico para o funcionamento de bibliotecas constitui exigência para que

seja autorizado o funcionamento das unidades de ensino', conforme Resolução do

Conselho Estadual de Educação nº 449, de 1º/8/2002 (...)”.

Informou  que,  em  âmbito  federal,  a  preocupação  com  a  universalização  das

bibliotecas nas escolas ensejou a edição da Lei n° 12.244, de 2010, que determina

prazo de 10 anos para que os estabelecimentos de ensino, públicos e privados criem

a biblioteca escolar, com acervo mínimo de um título por aluno matriculado.

Frisou também que, no Estado, o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

–  2008-2010,  exercício  2010,  prevê,  no  Programa  030  –  Novos  Padrões  de

Atendimento da Educação Básica –, ações que incluem a adequação dos acervos

das bibliotecas escolares no ensino fundamental e no ensino médio.

Assim, entendeu que a alteração proposta no Substitutivo n° 1 seria mais pertinente

em outro dispositivo da lei a ser modificada, sendo necessário, ainda, harmonizar a

legislação estadual à Lei Federal n° 12.244, de 201 0, motivo pelo qual apresentou o

Substitutivo nº 2.

A respeito dos Projetos de Lei nºs 562/2011 e 590/2011, a Comissão de Educação

considerou que o conteúdo de ambas as proposições foi atendido pelo substitutivo

acima citado, com o qual concordamos.

A  Comissão  de  Cultura,  após  analisar  a  proposta  original  e  os  substitutivos

apresentados, ratificou o entendimento da Comissão que a precedeu, opinando pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  constantes  no  projeto  original  e  nos  substitutivos
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apresentados  não  implicam  despesas  para  o  erário,  pois  contêm  enunciados  de

caráter  genérico  e  abstrato,  que são  apenas  diretrizes,  objetivos  e  metas  para  a

atuação do Estado na educação de sua população.

Vale destacar, ainda, que os Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011, em trâmite

nesta Casa, que dispõem, respectivamente, sobre o PPAG 2012-2015 e o Orçamento

anual do Estado para o exercício de 2012, contemplam, no Programa 017 – Pró-

Escola, ações que têm por objetivo garantir o funcionamento adequado das unidades

educacionais, por meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional

(obras, mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e transportes).

Dessa  forma,  o  projeto  em  tela  não  contraria  a  legislação  referente  à  matéria

financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 -

Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual entendemos não haver óbice à sua

aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 186/2011, no 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  n° 2,  apresentado  p ela  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  n° 1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Ivair Nogueira

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 257/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 257/2011 “dispõe sobre

a política estadual de incentivo ao direito  dos alunos da rede pública estadual de

terem acesso ao cinema”.

O projeto  foi  distribuído  às Comissões  de Constituição e Justiça,  de  Educação,

Ciência e Tecnologia, de Cultura e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em análise de mérito, opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo n°2, que apresentou.

A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

n°2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

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 institui a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da

rede pública estadual de terem acesso às sessões de cinema, como parte da Política

de Incentivo à Cultura e à Educação. Para isso, o projeto determina a realização de

convênio entre o Estado e as empresas de cinemas a fim de disponibilizar sessões

cinematográficas  com  tarifas  reduzidas  e  horários  especiais  aos  alunos  da  rede

pública estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o legislador ordinário não pode

obrigar o Estado a celebrar convênio com empresas determinadas, uma vez que esta

é uma medida de caráter administrativo, competindo ao administrador discricionário

avaliar sua oportunidade. Assim, apresentou o Substitutivo n° 1, que altera a Lei nº

11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para

inserir no rol dos princípios da política cultural o incentivo ao acesso dos alunos da

rede pública a salas de cinema e de teatro. Ressalte-se que a Comissão repetiu o

entendimento  já  exarado  quando  da  análise  de  proposições  similares  em  duas

legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s 2.237/ 2005 e 808/2007).

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, embora de acordo com a solução

apresentada  pelo  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

considerou  inadequado  proceder  à  inclusão  do  tema  no  rol  dos  princípios,  e

apresentou o Substitutivo n°2, para que o incentivo  ao acesso a salas de cinema e de

teatro seja incluído no rol das diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na

elaboração e execução dos programas destinados a alunos e professores, constantes

no art. 71 da mesma lei.

A Comissão de Cultura opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo

n° 2,  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia ,  entendendo,  como  a



1505
____________________________________________________________________________

Comissão anterior,  que embora o sistema jurídico já busque garantir  o acesso do

estudante ao cinema, esse direito deve constar expressamente na política cultural do

Estado.

Quanto  à  análise  desta  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,

cumpre-nos ressaltar que o projeto, tanto na forma do Substitutivo n° 1, quanto na

forma do Substitutivo n° 2, não acarreta, por si só , despesa para o Estado. A efetiva

destinação  de  recursos  para  uma  eventual  política  requer  previsão  orçamentária

expressa,  sendo vedado  o  início  de  programas  ou  projetos  não incluídos  na  Lei

Orçamentária Anual – LOA, conforme dispõe o art. 161, I, da Constituição Estadual.

Conforme  afirmou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  como  a  política  é

estabelecida como diretriz na lei, caberá ao Poder Executivo encontrar a forma mais

adequada para satisfazê-la.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 257/2011, em 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  n°1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Ivair Nogueira -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 502/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.148/2010, “disciplina a comercialização e

o descarte de óleos lubrificantes e de filtros de óleo, na forma da Resolução Conama

nº 362, de 23 de junho de 2005”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  exame  visa,  de  acordo  com  sua  ementa,  a  disciplinar  a

comercialização e o descarte de óleos lubrificantes e de filtros de óleo, na forma da

Resolução  Conama  nº  362,  de  23/6/2005.  Estabelece,  então,  que  todo  óleo

lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter  destinação

final, de modo que não afete o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos

constituintes nele contidos, na forma da referida resolução.

Fundamentalmente,  o  projeto  pretende  proibir,  sob  pena  de  multa:  a

comercialização de óleos lubrificantes em estabelecimentos que não possuam área

adequada  e  os  equipamentos  necessários  para  a  coleta  de  óleo  usado  ou

contaminado;  o  descarte  de  óleo  lubrificante  usado  ou  contaminado  em  solos,

subsolos, em águas superficiais ou subterrâneas, nos sistemas de drenagem, nos

sistemas  de  esgotos,  nas  galerias  de  águas  pluviais  ou  evacuação  de  águas

residuais; e o descarte dos filtros de óleo do motor, substituídos durante as operações

de lavagem e lubrificação de veículos.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – e à Fundação Estadual do Meio Ambiente –

Feam –. Em nota técnica assinada por seu Presidente, esta entidade manifestou-se

favoravelmente ao projeto, com base em que: "A Proposição confirma a necessidade

de procedimentos necessários à correta gestão para a coleta de óleos lubrificantes

usados  ou  contaminados  e  veda  seu  lançamento  nas  redes  de  esgotos  ou  de

drenagem pluvial, conforme disposto na resolução Conama 362/2005."

Não  obstante  isso,  observamos  que  a  Resolução  nº  362,  de  23/6/2005,  do

Conselho Nacional  do Meio Ambiente,  que “dispõe sobre o recolhimento, coleta e

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado”,  praticamente esgota o

disciplinamento da matéria, de modo que não vislumbramos espaço para legislação

estadual complementar ou suplementar na espécie.
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Com efeito,  as disposições do projeto de lei  examinado já decorrem da referida

resolução, notadamente dos seus arts. 1º, 3º a 5º, 12 e 15 a 22. Assim, a proposição

não  inova  o  ordenamento  jurídico,  pelo  que  carece  de  requisito  de  juridicidade

essencial à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 502/2011.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 852/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.040/2009, dispõe sobre o material didático-

pedagógico de  uso individual  exigido  dos alunos pelas  instituições  do  sistema de

ensino do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  que

apresentou.

Em seguida, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou

pela  aprovação  da  matéria,  na  forma  do  Substitutivo  n° 1  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Vem  agora  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em tela visa proibir  que as instituições do sistema estadual  de

ensino exijam do aluno, na lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual,

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo.

Segundo  o  autor,  a  proposição  se  justifica  devido  ao  aumento  progressivo  das
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reclamações sobre as listas de material escolar e das denúncias sobre a exigência,

por parte das escolas, de materiais que não são de uso pedagógico do aluno, como

produtos de higiene e limpeza.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional  à  normal  tramitação  da  matéria.  Em  virtude  do  princípio  da

consolidação  das  leis,  apresentou  modificações  específicas  para  a  legislação

pertinente, por meio do Substitutivo n° 1, ora alte rando a Lei n° 12.781, de 1998, que

estabelece normas para as escolas públicas, ora modificando a Lei n° 16.669, de

2007, que estabelece normas para a rede particular de ensino.

A Comissão  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  Informática,  à  qual  compete

analisar o mérito  da matéria,  opinou pela aprovação do substitutivo proposto pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  pois  considerou  as  alterações  propostas

pertinentes.

No que concerne à competência desta Comissão, ou seja, proceder à análise da

repercussão  financeira  das  proposições,  destaque-se  que  o  projeto  de  lei  não

apresenta impactos financeiros ou orçamentários para o Estado, pois somente dispõe

sobre a atuação das instituições do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais.

Além disso, no que diz respeito às escolas públicas estaduais, a Lei nº 12.781, de

1998,  proíbe  a  cobrança  de  taxa  ou  contribuição  por  estas  e  determina  que  as

atividades extraclasse não previstas no orçamento sejam custeadas com recursos

próprios da caixa escolar.

Conclusão

Diante  do exposto,  opinamos pela  aprovação,  em 1°tu rno,  do Projeto de Lei  n°

852/2011, na forma do Substitutivo n° 1, apresentad o pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.018/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório
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De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.018/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  439/2007,  “dispõe  sobre

bloqueador de celulares em presídios, casas de detenção, penitenciárias, cadeias e

distritos policiais e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, 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

O Projeto de Lei nº 1.018/2011 obriga o Poder Executivo a instalar Bloqueador de

Sinais  de  Radiocomunicações  –  BSR  –  nos  presídios,  casas  de  detenção,

penitenciárias e cadeias públicas do Estado. A função básica do BSR em unidades

prisionais é anular as possibilidades de comunicação não autorizada dos presos com

o mundo exterior. Quando instalados satisfatoriamente, os equipamentos de bloqueio

impedem  que  os  presos  se  comuniquem livremente  com  outras  pessoas  fora  da

carceragem.

A inibição do uso de telefones celulares por presos é uma preocupação nacional,

uma vez que, frequentemente, esse meio de comunicação tem sido utilizado como

instrumento pelos chefes do crime organizado para se manterem no comando de

suas  operações  ilícitas,  dando  ordens  e  instruções  para  o  funcionamento  da

organização  criminosa  fora  do  presídio.  As  dimensões  do  problema  são

impressionantes, como bem ilustra reportagem do jornal “O Estado de São Paulo” de

7/1/2008:  “Todos  os  meses,  900  celulares  são apreendidos  em presídios  de  São

Paulo,  cuja entrada custa R$200,00 (se vier  com as visitas) ou  R$500,00 (se for

entregue por agente penitenciário)”.

Na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  assim  como  na  Câmara  dos

Deputados,  o  tema  foi  abordado  em  diferentes  oportunidades,  em  comissões

parlamentares de inquérito, audiências públicas e diversos projetos de lei.

Em 12/5/2011 esta Comissão de Segurança Pública realizou audiência pública com
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objetivo de ouvir  representantes do sistema de defesa social  sobre uma operação

“pente fino” realizada em 25/4/2011 na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem.

Essa operação teria como objetivo recolher celulares, drogas e armas que haviam

entrado ilegalmente no presídio. Na época, em uma reportagem da Rádio Itatiaia,

uma  jornalista  conseguiu  conversar  por  telefone  celular  com  um  preso  da

penitenciária.  Além  disso,  alguns  veículos  de  comunicação  vinham  publicando

matérias  que  vinculavam  as  sucessivas  queimas  de  ônibus  coletivos  na  Região

Metropolitana de Belo  Horizonte a  determinações  de líderes do  crime organizado

presos  na  Nelson  Hungria,  que  teriam  sido  prejudicados  pelo  endurecimento  da

política de gestão dentro da penitenciária.

Um dos problemas que, no passado recente, dificultavam o combate a essa prática

era a não previsão legal do porte de telefone celular pelo preso como falta grave na

execução penal.  Essa questão só foi  solucionada  pela  Lei  Federal  nº  11.466,  de

28/3/2007, que acrescentou o inciso VII ao art. 50 da Lei de Execução Penal federal,

estabelecendo  que  constitui  falta  grave  no  cumprimento  de  pena  privativa  de

liberdade, ter o preso em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio

ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A mesma  Lei  Federal  nº  11.466  acrescentou  artigo  ao  Código  Penal  Brasileiro

tipificando como crime a conduta do “Diretor de Penitenciária e/ou agente público que

deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de

rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente

externo”.

Na  mesma linha,  a  Lei  Federal  nº  12.012,  de  6/8/2009,  acrescentou  artigo  ao

Código Penal e passou a punir com detenção, de três meses a um ano, o ato de

“ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico

de  comunicação  móvel,  de  rádio  ou  similar,  sem  autorização  legal,  em

estabelecimento prisional”.

Caso a proposição em análise seja transformada em lei, os custos e as tecnologias

necessárias  para  a  instalação eficaz do  bloqueio  de  comunicações  irão  variar  de

acordo com o tipo de penitenciária e a sua localização. Em presídios muito grandes,

por  exemplo,  onde  em  dias  de  visita  podem  circular  até  5  mil  pessoas,  é  mais
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complexo o controle do que entra e do que sai no presídio. Além disso, unidades

prisionais  localizadas  em  áreas  urbanas  densamente  povoadas  exigirão  uma

tecnologia mais robusta e eficiente, pois nessas áreas é imperativo que o BSR não

prejudique o uso de celulares pelos cidadãos que estão fora dos muros da prisão,

conforme determinação da Resolução nº 308, da Anatel, que contém normas de uso

de BSR em estabelecimento penitenciário, e da Resolução nº 306, do mesmo órgão,

que aprova normas para certificação e homologação de BSR.

O  Executivo  planeja  implantar  uma série  de  novas  tecnologias  eletrônicas  nas

unidades  prisionais  estaduais.  Os  primeiros  bloqueadores  de  celular  em

penitenciárias de Minas Gerais começarão a ser testados entre julho e agosto deste

ano,  na Penitenciária  Nelson Hungria,  em Contagem, na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.  A Secretaria  de Defesa Social  designou uma equipe técnica para

estudar  as  melhores  tecnologias  a  serem  adotadas.  Uma das  preocupações  dos

técnicos é escolher um sistema de bloqueio que não interfira no sinal de telefonia no

entorno das unidades prisionais.

Em tese, se fosse impedida a entrada de celulares nas unidades prisionais, seria

desnecessária a instalação dos BSRs; todavia, as experiências mineira e brasileira

revelam,  infelizmente,  que os presos ainda  conseguem obter  facilmente  telefones

celulares nos estabelecimentos prisionais.

Superadas  as  dificuldades  técnicas  para  a  instalação  dos  BSRs  nas  unidades

prisionais do Estado, entendemos que esses aparelhos de bloqueio irão contribuir

para que o poder público assuma definitivamente, sem contestação, sua jurisdição e

autoridade sobre os estabelecimentos prisionais.

Com o intuito de aperfeiçoar o projeto, propomos, ao final deste parecer, a Emenda

nº 1, de forma a substituir, no art. 1º, a expressão “nas penitenciárias, nas casas de

detenção, nos presídios, nos distritos policiais e nas cadeias públicas no Estado” pela

expressão  “nos  estabelecimentos  prisionais  e  nos  centros  socioeducativos  do

Estado”.  Esta  última expressão,  além de mais  econômica,  é  mais  completa,  pois

abrange todos os tipos de unidade prisional e acrescenta ao objeto da lei os centros

socioeducativos.  Atualmente,  essas  unidades  de  internação  têm  abrigado  alguns

adolescentes ligados a organizações criminosas, o que justifica a adoção de medidas
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de impedimento ao uso de telefones celulares também nos centros socioeducativos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.018/2011 com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “nas penitenciárias, nas casas de detenção,

nos presídios, nos distritos policiais e nas cadeias públicas no Estado” pela expressão

“nos estabelecimentos prisionais e nos centros socioeducativos do Estado”.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.057/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.603/2008, visa a declarar patrimônio cultural

do Estado a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo

Horizonte.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição o Projeto de Lei n° 1.456/2011, do Deputado Rogério Correia,

e o Projeto de Lei nº 2.427, do Deputado Fred Costa, que têm o mesmo objetivo. Em

30/9/2011, foi também anexado à proposição em tela o Projeto de Lei nº 2.501/2011,

do Deputado Fred Costa. Em 25/10/2011, a Presidência da Casa reformou a decisão

de anexação.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A

Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos

do art. 188, combinado com a alínea “d” do inciso XVII do art. 102, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposição em análise tem por objetivo declarar patrimônio cultural do Estado a

Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

Para  tanto,  atribui  ao  Poder  Executivo  a adoção das  medidas  necessárias  a  seu

registro  no  Livro  de  Registro  dos  Lugares,  nos  termos do Decreto  nº  42.505,  de

15/4/2002, que institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial

ou intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

De fato, a Feira de Arte e Artesanato já faz parte da história da cidade. Suas origens

remontam a 1969, quando era realizada na Praça da Liberdade e ficou conhecida

como Feira Hippie, em razão de o artesanato ser uma das formas de expressão das

pessoas que participaram desse movimento mundial.  O que era uma atividade de

pequenas  de  proporções,  tornou-se  uma  feira  de  artesanato  de  reconhecimento

nacional.  O espaço original  ficou pequeno para  o evento,  o que resultou em sua

transferência para a Avenida Afonso Pena. Assim como o Mercado Central de Belo

Horizonte, a Feira Hippie carrega uma aura de mineiridade que ultrapassa a mera

atividade mercantil; é, antes, um local de lazer e entretenimento para todos os que a

visitam. Se a definição do que seja relevante para a cultura local cabe ao Município,

isso não impossibilita que o Estado também reconheça essa relevância, no caso de o

bem cultural em questão transcender o âmbito da sua comunidade de origem.

Em que pese a diversidade de opiniões  quanto  aos  procedimentos necessários

para  declarar  uma prática  social  como patrimônio  cultural,  no  meio  jurídico  há  o

entendimento majoritário de que o registro de um bem cultural é ato eminentemente

administrativo, em virtude de exigir pesquisas e inventários prévios que demandam a

constituição de equipes multidisciplinares de especialistas. Em Minas Gerais, essa

atividade é atribuição da Fundação Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas  Gerais  –  Iepha-MG  –,  órgão  executivo  e  de  assessoramento  técnico  do

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep. O Conep, no qual a Assembleia

Legislativa tem assento, conforme estipula o art. 3º, II, “e”, da Lei Delegada nº 170, de

26/1/2007,  é  o  colegiado  responsável  por  analisar  e  decidir  sobre  os  bens

representativos que constituem o patrimônio cultural mineiro.

Cabe ao Iepha-MG, de acordo com o que determina a Lei Delegada nº 180, de

20/1/2011,  entre  outras  atribuições,  “identificar  os  bens  culturais  do  Estado  e  os
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acervos considerados de interesse de preservação, procedendo ao seu levantamento

e pesquisa,  ao  armazenamento,  registro  e  difusão de informações  e  documentos

sobre  o  patrimônio  cultural  mineiro,  em  seus  aspectos  jurídicos,  técnicos  e

conceituais,  de  forma  direta  ou  indireta,  por  meio  de  parcerias  com  instituições

públicas ou privadas e com a sociedade civil”.

Dessa forma, é o registro determinado pelo Conep, com fundamento nos estudos

conduzidos pelo Iepha-MG – pesquisas que podem ser realizadas mediante parcerias

com outros órgãos e entidades – que terá o condão de instituir mecanismos efetivos

de proteção e de disseminar conhecimento sobre o bem cultural erigido patrimônio

cultural do Estado.

Entretanto,  por  meio  de  proposições  como  a  que  está  sendo  analisada  neste

parecer, o Poder Legislativo pode indicar às autoridades executivas e ao Ministério

Público que reconhece a relevância cultural da Feira Hippie e que, portanto, julga que

as  práticas  culturais  a  ela  associadas  devem ser  identificadas  e  salvaguardadas.

Esse é  também o caso do processo tradicional  de  fabricação,  em alambique,  da

cachaça de Minas, reconhecido como patrimônio cultural por meio da Lei nº 16.688,

de 11/1/2007, que até o presente momento não tem seu registro cultural efetivado,

nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, já mencionado.

Assim,  respeitada  a  competência  legal  deste  Parlamento  para  a  matéria  em

questão, somos favoráveis à proposição em tela.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve posicionar-se também a respeito de projetos anexados. Como o texto

do Projeto de Lei nº 1.456/2011, do Deputado Rogério Correia, e o texto do Projeto de

Lei  nº  2.427/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  anexados  à  proposição  em  análise,

também têm por  objetivo declarar patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e

Artesanato  da  Avenida  Afonso  Pena,  os  argumentos  deste  parecer  se  aplicam

integralmente também a eles.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.057/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.
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Elismar Prado, Presidente e relator – João Leite – Rômulo Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.084/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.613/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

apresentação de prova de regularidade fiscal das empresas que pretenderem incluir o

nome de consumidor inadimplente em bancos de dados de proteção ao crédito e dá

outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposta em tela pretende tornar obrigatória a comprovação de regularidade fiscal

para  que  o  fornecedor  possa  inserir  o  nome  do  consumidor  inadimplente  nos

cadastros  de  restrição  ao  crédito.  Nos  termos  do  projeto,  a  regularidade  fiscal

cogitada  compreenderia  a  apresentação  de  certidão  negativa  perante  a  Fazenda

Federal, o Estado e o Município bem como perante a seguridade social e o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço.

A despeito da nobre iniciativa do autor, entendemos que o projeto, na forma em que

foi apresentado, não tem condições de prosperar nesta Casa.

A Constituição da República inseriu a prerrogativa da edição de leis relativas ao

direito tributário no rol das competências concorrentes entre a União, os Estados e o

Distrito Federal, conforme se verifica pelo disposto no art. 24, I, desse Diploma.

Em que pese a existência deste preceito na Carta Magna, pode-se constatar que o

sistema  constitucional  brasileiro,  consagrado  por  este  mesmo  Diploma,  procurou

restringir a possibilidade da instituição de normas que cerceiem o livre exercício da



1516
____________________________________________________________________________

atividade econômica.

O  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  manifestou  sobre  a  matéria  em  inúmeras

oportunidades, admitindo a exigência de certidões desta natureza apenas quanto às

hipóteses previstas nos arts. 191 a 193 do Código Tributário Nacional – CTN. Esses

dispositivos  dizem  respeito  aos  pressupostos  para  deferimento  de  concordata,  à

condição da sentença de julgamento da partilha ou adjudicação e à celebração de

contrato com entidade pública ou participação da empresa em processo de licitação.

Discorrendo sobre as hipóteses então abordadas, a doutrina do professor Hugo de

Brito Machado é contundente ao afirmar que “lei ordinária, seja federal, estadual ou

municipal, que amplia o alcance das exigências de quitação, contidas nos artigos 191,

192 e 193 do Código Tributário Nacional, ou institui outras hipóteses para formulação

dessa exigência,  padece de inconstitucionalidade, tanto formal  quanto substancial”

(“A exigência de certidões negativas”, Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 53, 1 jan.

2002. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/2559. Acesso em: 5 maio 2011).

Aquela  mesma corte  constitucional  vem  entendendo,  quando  do  julgamento  de

processos dessa mesma natureza, que a exigência da comprovação de quitação de

débitos tributários para outros fins que não aqueles previstos no CTN tem o nítido

condão de compelir o devedor a adimplir suas obrigações tributárias, ao passo que o

poder público detém os mecanismos para efetuar a cobrança do débito.

Os cadastros de restrição ao crédito, por sua vez, foram disciplinados pelo art. 43 e

seguintes  da  Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos

fornecedores e aos consumidores a facilitação da concessão e do acesso ao crédito,

não existindo, na mencionada norma jurídica, restrição para a inclusão do nome do

consumidor inadimplente nos bancos de dados.

Na verdade, tais bancos são pessoas jurídicas que exercem atividade legalmente

disciplinada  e  constitucionalmente  permitida  (art.  170,  parágrafo  único,  da

Constituição),  cuja  finalidade  é  oferecer  subsídios  para  que  agentes  econômicos

possam  obter  mais  informações  a  fim  de  deliberar  a  respeito  de  uma  futura

concessão  de  crédito  ou  de  uma  possível  realização  de  negócios,  ferramenta

fundamental  para  o  desenvolvimento  de  qualquer  economia.  As  informações

fornecidas pelos bancos de dados de proteção ao crédito visam a auxiliar as pessoas
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jurídicas a conhecer melhor a capacidade de pagamento de seus clientes e calcular,

de forma mais precisa, o custo do seu capital, que é diretamente proporcional ao da

inadimplência enfrentada.

Por  outro  lado,  não  se  insere  no  rol  de  atribuições  dos  bancos  de  dados  de

proteção ao crédito a função fiscalizadora do cumprimento de obrigações nos âmbitos

tributário, previdenciário e trabalhista, conforme pretendido na proposição em análise.

Aliás,  relativamente  às  obrigações  tributárias,  tem-se  que  elas  são  instituídas  e

cobradas exclusivamente pelos entes públicos competentes.

Assim, não se justifica a atribuição de ônus adicional às empresas que integram um

segmento da economia, como os bancos de dados de proteção ao crédito, a pretexto

de, segundo a justificativa oferecida pelo autor, incentivar que o mesmo fornecedor

que reclama da inadimplência de seu cliente não aja da mesma forma em relação ao

fisco,  isto  é,  não seja ele  um inadimplente para com toda a sociedade.  Compete

exclusivamente  ao  Estado  o  ato  de  fiscalizar  e  estimular  o  cumprimento  das

obrigações por ele estatuídas, e não aos particulares, que não podem ser reduzidos a

prepostos daquele.

Por  fim,  a  adoção  das  medidas  propostas  não  se  mostra  razoável  e  poderia

inviabilizar o funcionamento dos bancos de dados, que passaram a ter significativa

importância na dinâmica das relações comerciais. O princípio da proporcionalidade

restaria violado ao se repassar a responsabilidade pela fiscalização do recolhimento

de tributos, de contribuições previdenciárias e de pagamentos de natureza trabalhista

aos bancos de dados de proteção ao crédito, ônus que a legislação federal determina

ser do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.084/2011.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.319/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 3.752/2009,  proíbe  os  profissionais  de

saúde que atuam no Estado de utilizar fora do ambiente de atuação os equipamentos

de proteção individual com os quais trabalham, tais como jalecos e aventais, e dá

outras providências.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Saúde  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do

Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

Em obediência ao disposto no art. 173, § 2°, do Reg imento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.788/2011, da Deput ada Liza Prado, por semelhança

de objeto.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva proibir o uso, pelos profissionais de saúde, de

equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho. Autoriza ainda o

projeto  a  Secretaria  de  Saúde  a  desenvolver  campanhas  endereçadas  a  esses

profissionais,  objetivando  conscientizá-los  sobre  o  uso  correto  dos  equipamentos

citados. O projeto prevê, além disso, sanções para os profissionais que descumprirem

a futura lei.

A Comissão de Constituição e Justiça atestou em seu parecer que, conforme dispõe

o art. 23, I, da Constituição da República, é competência comum dos entes federados

cuidar da saúde; e que, de acordo com o art. 24, XII, da mesma Carta, compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e

defesa da saúde.

Essa Comissão mencionou ainda a Portaria n° 485, de  11/11/2005, do Ministério do
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Trabalho, que aprova a Norma Regulamentadora n° 32 – NR32 - e trata de segurança

e  saúde  no  trabalho  em  serviços  de  saúde.  Essa  norma  dispõe,  em  seu  item

32.2.4.6.2,  que  “os  trabalhadores  não  devem  deixar  o  local  de  trabalho  com  os

equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades

laborais”.

Assim, ficou evidenciado que o projeto de lei em análise debate assunto de grande

importância e está de acordo com os ditames constitucionais relativos à proteção da

saúde e as normas existentes sobre a matéria na área trabalhista.

Entretanto, essa Comissão alterou alguns pontos da proposição que envolvem a

implementação da medida e modificam ações, para adequá-los à técnica legislativa,

apresentando o Substitutivo n° 1.

Em obediência  à  Decisão Normativa  da  Presidência  n°  12,  de  2003,  a  mesma

Comissão se manifestou também sobre o Projeto de Lei n° 1.788/2011, anexado à

proposição, ressaltando que, por se tratar de matéria análoga à principal, os mesmos

regulamentos aplicados a esta valem para aquela.

A Comissão  de  Saúde  relatou  em  seu  parecer  que  a  utilização  de  jalecos  é

recomendada pela Organização Mundial  de Saúde – OMS – com a finalidade de

fornecer uma barreira de proteção contra acidentes e incidentes, além de reduzir a

transmissão  de  micro-organismos.  Ocorre,  entretanto,  que  o  uso  do  jaleco  como

equipamento  de  proteção  individual  tem  sido  questionado,  pois  esse  instrumento

poderia  ser  também  um  veículo  de  transmissão  de  micro-organismos,  consoante

pesquisa realizada, em 2010, pela Faculdade de Medicina da PUC-SP. A pesquisa

defende  o  uso racional  do  jaleco,  restrito  ao  ambiente  de  trabalho,  bem  como o

estímulo à prática da lavagem das mãos.

Essa Comissão manifestou-se também sobre o projeto anexado à proposição em

apreço:  por  se  tratar  de  matéria  semelhante,  entendeu  que  se  aplicam  a  ele  os

mesmos  argumentos  apresentados  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Entendemos que o Substitutivo nº 1 ainda não está em consonância com a melhor

técnica legislativa, que tem como um dos princípios a consolidação das leis. Temos

um Código de Saúde no Estado - Lei nº 13.317, de 1999 -,  que, em seu art.  83,
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dispõe sobre os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitários.

Desse modo, estamos apresentando o Substitutivo nº 2, que acrescenta a esse

artigo o inciso X, que trata da obrigação dos estabelecimentos de saúde de zelar pelo

uso adequado das vestimentas dos funcionários, proibindo que estes deixem o local

de trabalho com as vestes utilizadas em suas atividades laborais, ratificando a Norma

Regulamentadora n° 32, do Ministério do Trabalho.

Acreditamos  que  o  impacto  da  medida  será  insignificante  no  orçamento,

considerando o universo das despesas orçamentárias. Os encargos resumir-se-ão à

designação  de  pessoas  para  controlar  a  saída  dos  funcionários,  caso  não  se

aproveite a máquina administrativa do Estado para fiscalizar a execução da norma de

proibição.

Além disso,  considera-se  que o  benefício  alcançado com a  futura  norma muito

beneficiará a população mineira, evitando-se a propagação de doenças e elevando-

se o nível de saúde no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.319/2011 no

1° turno,  na  forma  do  Substitutivo  n° 2,  a  seguir  r edigido,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de sete mbro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:

"Art. 83 – (...)

X  –  zelar  pelo  uso  adequado  das  vestimentas  e  equipamentos  de  proteção

individual  e  não  permitir  que  os  funcionários  deixem  o  local  de  trabalho  com os

equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades

laborais.".

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Ivair Nogueira

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.353/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.353/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.655/2010,  dispõe sobre a proteção, o

auxílio e a assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e Agentes

Penitenciários do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  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  epígrafe  tem  por  objetivo  obrigar  o  poder  público  a  fornecer

proteção, auxílio  e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais  civis  e

Agentes Penitenciários expostos a ameaça ou risco à integridade física em virtude do

desempenho de suas atividades funcionais ou do lugar onde residem.

Consoante  o  art.  1º  da  proposição,  serão  consideradas  situações  passíveis  de

aplicação da futura lei aquelas em que o servidor é vítima de ameaça comprovada em

procedimento  administrativo,  policial  ou  judicial  ou  por  ter  sido  arrolado  como

testemunha  em  procedimento  policial  ou  judicial.  Além  disso,  o  projeto,  cuja

abrangência se estende aos familiares  dos servidores ameaçados,  prevê medidas

concretas a serem tomadas pelo poder público e mecanismos de acompanhamento e

controle da aplicação da lei pela sociedade.

A matéria é revestida de inegável importância. De fato, os servidores vinculados à

área da defesa social estão sujeitos a riscos adicionais, na medida em que o regular

exercício de suas funções implica o confronto com interesses de pessoas e grupos
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que  atuam  à  margem  da  lei  e  utilizam  a  ameaça  e  a  violência  como  estratégia

habitual  de conduta,  seja  para alcançar  seus objetivos,  seja para  mera vingança.

Consigne-se que uma das formas mais simples e eficazes de se atingir esse servidor

é alcançá-lo, ou a seus familiares, fora do ambiente profissional.

A proteção ao servidor ameaçado é, assim, corolário necessário de suas atividades

funcionais,  pois  estas  não  podem  ocorrer  com  eficiência  sem  o  resguardo

proporcionado  pelas  medidas  protetivas.  Não  se  trata,  portanto,  de  atribuição  de

qualquer regalia  ou privilégio a certas classes de servidores, mas de implementar

mecanismos tendentes a aperfeiçoar o serviço público.

A proposição está adequadamente composta, já que alinhava a obrigação estatal

de  proteção  e  auxílio,  as  medidas  utilizáveis,  o  público  visado  e  o  controle  pela

sociedade.  Todavia,  com o  objetivo  de aperfeiçoar  o  projeto,  julgamos necessário

apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, em consonância, inclusive, com

ponderações constantes do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Registre-se,  entre  as  alterações  propostas,  a  supressão  do  programa

governamental e do conselho originalmente previstos, objeto de óbices jurídicos. As

funções atinentes a esses mecanismos serão atendidas de forma mais direta, nos

termos do substitutivo, com a imposição de obrigações estatais e a introdução do

controle direto pela sociedade, que torna desnecessária a criação de órgão.

Assinale-se,  ainda,  a  necessidade  de  inclusão,  entre  as  classes  de  servidores

abrangidas pelo projeto, dos Agentes de Segurança Socioeducativos. O desempenho

de funções análogas às dos demais servidores citados e a exposição a semelhante

margem de risco justificam sua adição.

Acentue-se, ademais, que a posição ora expressada encontra respaldo em posição

técnica emitida por órgão do Poder Executivo. Na tramitação realizada na legislatura

anterior, a proposição foi baixada em diligência, e, já em 2011, esta Casa recebeu

informações prestadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

Entre as questões assinaladas na referida prestação de informações, alguns pontos

merecem destaque. A assessora jurídica Raquel Cunha alerta para matéria contida no

Decreto nº 44.280, de 2006, que define critérios para permissão temporária de uso de

moradia funcional,  no  âmbito do programa habitacional  Lares Gerais -  Segurança
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Pública,  a  qual  guarda  conexão com o  disposto  no  art.  3º  do  projeto  de  lei  sob

apreciação. Semelhantemente, aponta os dispositivos do Decreto nº 44.245, de 2006,

que  disciplina  o  programa  Lares  Gerais  -  Segurança  Pública,  relacionados  a

financiamento habitacional.  Afirma,  ainda,  que “a Secretaria  de  Estado de Defesa

Social  apoia  toda  iniciativa  legal  que  visa  atender  e  garantir  a  segurança  dos

servidores relacionados à segurança pública do Estado de Minas Gerais”.

A  Subsecretaria  de  Inovação  e  Logística  manifestou-se  reconhecendo  sua

incompetência técnica “para avaliar disposições sobre programa de proteção, auxílio

e assistência aos agentes penitenciários do Estado”. Questiona, contudo, a ausência

de aplicação das medidas previstas  na proposição ao Agente  Socioeducativo,  em

vista  da  similaridade  entre  as  atividades  desempenhadas  por  essa  classe  de

servidores  e  as  abrangidas  pelo  projeto  de  lei.  A Subsecretaria  de Administração

Prisional não se manifestou a respeito da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.353/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir, e pela rejeição da Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais militares, policiais

civis,  bombeiros  militares,  Agentes  de  Segurança  Penitenciários  e  Agentes  de

Segurança Socioeducativos do Estado nos casos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência aos policiais militares,

policiais civis, bombeiros militares, Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes

de Segurança Socioeducativos cuja integridade física esteja ameaçada em razão da

natureza de suas atividades ou do local onde residem.

§ 1° - O disposto no “caput” aplica-se aos casos em  que o servidor:

I - seja vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo ou judicial;

II  -  seja vítima de ameaça em razão de ter  sido arrolado como testemunha em

procedimento policial ou judicial em que não figure como autor, coautor ou partícipe.

§ 2° - O disposto no “caput” estende-se aos familia res que, em razão da natureza
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das  atividades  exercidas  pelo  servidor  ou  do  local  onde  residam,  estejam com a

integridade física ameaçada.

Art. 2º - A proteção, o auxílio e a assistência de que trata esta lei terão os seguintes

objetivos:

I - recuperar e manter a capacidade produtiva do servidor a que se refere o “caput”

do art. 1º;

II  -  assegurar  a  adoção  de  medidas  que  visem  a  reparar  os  danos  físicos  e

materiais sofridos pela vítima;

III - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica nos casos de

transferência temporária de residência.

Art. 3° - Para os fins do disposto nesta lei, o pod er público assegurará ao servidor a

que se refere o “caput”  do art.  1º,  no âmbito de ações e programas previstos  no

planejamento governamental e na legislação orçamentária, as seguintes medidas:

I - transferência de residência com locação de imóvel por um período de até dois

anos, podendo ser prorrogado até cessarem os motivos da inclusão no programa;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de

trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;

IV - preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência

individual  ou  familiar,  no  caso  de  a  pessoa  protegida  ser  familiar  e  estar

impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos

vencimentos ou vantagens;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX -  apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal.

Art. 4º - A execução desta lei será objeto de controle pela sociedade.

§ 1º - O controle a que se refere o “caput” compreende o acesso às informações

relativas  à aplicação desta lei,  bem como deliberações aprovadas em assembleia
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composta por:

I - representantes das associações de classe representativas dos servidores a que

se refere o “caput” do art. 1º que comprovem contar pelo menos mil filiados;

II - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais - ALMG -;

III - um representante da Comissão de Segurança Pública da ALMG;

IV - um representante da Ouvidoria de Polícia do Estado;

V - um representante do Ministério Público Estadual;

VI - um representante da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas

Gerais - OAB-MG -;

VII - um representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Minas

Gerais.

§ 2º - A assembleia referida no § 1º deliberará sobre as medidas previstas no art. 5º.

§  3º  -  A deliberação  ocorrerá  por  maioria  simples,  observado  quórum  mínimo

regimental para abertura.

§ 4º - As regras necessárias ao funcionamento da assembleia mencionada no § 1º

serão definidas por seus componentes e consolidadas em regimento interno.

Art. 5° - Na implementação do disposto nesta lei, c ompete ao poder público, ouvida

a sociedade e observadas as deliberações tomadas nos termos do art. 4º:

I - decidir sobre os pedidos de proteção, auxílio e assistência;

II - especificar os tipos de proteção, auxílio ou assistência pertinentes a cada caso;

III  -  determinar  a  exclusão daqueles  que não se  tenham adaptado  à  proteção,

auxílio  ou  assistência,  ou  que  tenham  manifestado  conduta  incompatível  com  as

medidas deferidas;

IV - coordenar e uniformizar as ações de proteção, auxílio e assistência;

V  -  celebrar  convênio  com  entidade  pública  ou  privada  para  a  execução  das

medidas de proteção, auxílio e assistência;

VI - coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e religiosas;

VII - divulgar os objetivos desta lei entre os servidores públicos e militares;

VIII - assegurar o sigilo das providências e das informações referentes aos casos
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examinados;

IX - definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça,

nos casos de transferência de residência.

Art. 6º - A inclusão, nas leis de planejamento e orçamento, de programas e ações

relacionados  ao  cumprimento  desta  lei  levará  em  consideração  os  objetivos

estipulados  no  art.  2º,  as  medidas  previstas  nos  arts.  3º  e  5º  e  as  deliberações

tomadas pela assembleia referida no art. 4º.

Art.  7° -  O  poder  público  apurará,  com  prioridade,  as  ameaças  sofridas  pelos

servidores  a  que se  refere  o  “caput”  do art.  1º  e  adotará  as  medidas judiciais  e

administrativas cabíveis.

Art.  8º  -  Os servidores a que se refere o “caput”  do art.  1o terão prioridade na

aquisição de moradia  fora  da  área de risco,  no  âmbito  de  programa estadual  de

construção de unidades habitacionais, caso a situação de risco se prolongue por mais

de quatro anos.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.617/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe altera a Lei nº

15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de

ensino e dá outras providências.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 2.215/2011, de autor ia do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que também objetiva alterar dispositivo da mesma lei.

A  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos do art.

188 combinado com a alínea “a”, do inciso VI do art. 102 do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – faculta aos sistemas de

ensino  a  regulamentação  dos  procedimentos  para  a  definição  dos  conteúdos  do

ensino religioso e dos critérios para a habilitação e admissão dos professores, nos

termos do § 1º do art. 33. Para regulamentar a matéria, foi editada, em 5/1/2005, a Lei

nº 15.434, que dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino. É

essa lei  que  o  projeto  em epígrafe  pretende  alterar,  propondo nova redação aos

incisos III e IV do art. 5º, que estabelecem requisitos para o exercício da docência de

ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

As alterações pretendidas retiram a restrição temporal que permitia o magistério

religioso somente aos profissionais que tivessem concluído cursos de pós-graduação

“lato sensu” em ensino religioso ou ciências da religião, com carga horária mínima de

360 horas, ou cursos de metodologia e filosofia do ensino religioso, oferecidos até a

data de publicação da lei.

De acordo com o autor, a proposição tem por objetivo corrigir o que parece ser uma

arbitrariedade da legislação vigente sobre o ensino religioso na rede pública estadual,

possibilitando também aos educadores atualmente em formação em cursos de pós-

graduação “lato sensu” se habilitarem para o magistério dessa disciplina.

De fato, a restrição contida no inciso III do art. 5º da Lei nº 15.434 de que somente

serão válidos, para o exercício da docência no ensino religioso, os cursos de pós-

graduação “lato sensu” oferecidos até a data de publicação dessa norma incorre em

uma impropriedade que pode comprometer a oferta regular do referido conteúdo. Não

há  justificação  para  que  não  seja  aceito  curso  de  pós-graduação  oferecido  por

instituição de ensino devidamente credenciada, concluído em qualquer data, desde

que anterior à nomeação ou contratação de candidato aprovado em processo seletivo

para preenchimento de cargo ou função de professor de ensino religioso.

Ademais, conforme dados do Sistema E-Mec, apenas a Unimontes está oferecendo

atualmente  curso  de  graduação  em  ciências  da  religião,  na  modalidade  de

licenciatura.  Os  cursos  de  teologia  não  habilitam  ao  exercício  do  magistério  na

educação básica. Restam, portanto, os cursos de pós-graduação, na modalidade de

especialização, ou seja, com carga horária de 360 horas, como complementação à
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licenciatura em qualquer área do conhecimento, para habilitar o professor a ministrar

ensino religioso. Assim, procede a supressão da expressão “até a data de publicação

desta lei” do inciso III do art. 5 º da Lei nº 15.434, proposta no projeto em análise.

No  entanto,  vale  salientar  que  o  mesmo  raciocínio  não  se  aplica  aos  cursos

complementares a que se refere o inciso IV do mesmo artigo, pois esses cursos de

qualificação foram oferecidos até 2003 pela Secretaria de Estado de Educação, em

parceria com o Conselho de Educação Religiosa do Estado de Minas Gerais – Coner

–  e tinham carga horária de,  no  máximo,  120 horas.  O inciso IV,  visava,  pois,  a

resguardar o direito de profissionais habilitados pelos referidos cursos de concorrer às

vagas de professor de ensino religioso no quadro de magistério do Estado.

Assim,  somos  favoráveis  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.617/2011,  com  as  alterações

apresentadas pela Comissão precedente, que, por meio da Emenda nº 1, suprimiu a

restrição temporal e, por meio da Emenda nº 2, suprimiu invasão de competência do

Poder Executivo ao estipular prazo para a regulamentação da lei. Apresentamos a

Emenda nº 3, para suprimir a alteração que julgamos improcedente no inciso IV do

art. 5º da lei a ser modificada.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve posicionar-se também a respeito de projetos anexados. Como o texto

do Projeto de Lei nº 2.215, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, anexado à

proposição em análise, pretende alterar também o inciso III do art. 5º da Lei n°15.434,

os argumentos deste parecer se aplicam integralmente também ao projeto anexado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.617/2011 com as Emendas de nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e

com a Emenda nº 3, a seguir redigida:

EMENDA Nº 3

Suprima-se, no art. 1º do projeto, a nova redação dada ao inciso IV do art. 5º da Lei

nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac, relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva -
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Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a concessão do adicional de insalubridade e periculosidade aos ocupantes dos

cargos que menciona dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de conceder adicionais de insalubridade

e periculosidade, na forma da Lei nº 19.480, de 2011, aos servidores do Quadro de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar

do Estado de Minas Gerais, os quais exercem as funções dos cargos de que trata a

mencionada lei.  Esses adicionais  não se incorporarão à remuneração do servidor

nem servirão de base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória, exceto a

gratificação natalina e o adicional de férias.

O  projeto  condiciona  a  concessão  de  tais  adicionais  à  existência  de  recursos

orçamentários  e  financeiros  e  ao  atendimento  das  diretrizes  estabelecidas  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal, especialmente no que tange ao limite de gastos com pessoal no âmbito do

Poder Judiciário.

De acordo com a sistemática legal em vigor, faz jus ao adicional de insalubridade o

servidor que “trabalhe habitualmente em local insalubre ou em contato permanente

com substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio”, nos termos do “caput” do
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art.  12  da  Lei  nº  10.856,  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, posteriormente modificada

pela Lei nº 19.480, de 2011. O § 1º do art. 12 da Lei nº 10.856 determina que esse

adicional corresponde, em razão do grau de insalubridade, aos seguintes percentuais

do valor do primeiro padrão da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário: 10%,

20% e 30%.

Quanto ao adicional de periculosidade, o art. 13 da citada lei limitou a concessão do

benefício  aos  servidores  que  ocupam  os  cargos  de  Oficial  Judiciário,  das

especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de Justiça e de Comissário da

Infância e da Juventude; e de Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente

Social Judicial, Oficial de Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial. Esse 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 2000. Em ambos os casos, a norma vigente veda a incorporação dessas

vantagens pecuniárias à remuneração do servidor e a sua utilização como base para

o  cálculo  de  outras  vantagens  remuneratórias,  salvo  a  gratificação  natalina  e  o

adicional de férias.

O  projeto  pretende  estender  tais  vantagens  pecuniárias  aos  servidores  da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado

de Minas Gerais que exercem as mesmas atividades e que se enquadrem na mesma

situação  jurídica  dos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  e  da  Justiça  de  Primeira

Instância.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art. 66, IV, as matérias de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça,

entre as quais se destaca a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos

que  lhe  forem  vinculados,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de

Diretrizes  Orçamentárias.  Igualmente,  o art.  104,  II,  da mencionada Carta  Política

assegura ao Presidente daquela Corte a competência privativa para propor ao Poder

Legislativo a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem

vinculados, além da fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. Essa dicção
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normativa leva ao entendimento de que toda matéria relacionada à remuneração dos

servidores do Judiciário, o que abrange a concessão de gratificações e adicionais,

depende  de lei  de  iniciativa  privativa  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça.  Se o

assunto está inserido no domínio da reserva legal, por força do disposto no art. 61,

VIII,  da  Carta  Mineira,  o  qual  exige  a  deliberação  deste  Poder  Legislativo,  isso

significa que o Tribunal de Justiça não poderá instituir gratificações ou adicionais para

seus  servidores  por  meio  de  outro  ato  normativo  (resolução,  portaria,  instrução

normativa, etc.).

Vê-se, pois, que o ordenamento constitucional vigente exige lei em sentido formal

para a instituição de gratificações e adicionais, que fazem parte da remuneração do

servidor público. Isso demonstra que, sob a ótica estritamente formal, o projeto está

em  plena  sintonia  com  as  regras  de  iniciativa  privativa,  que  constituem  projeção

específica do princípio da Separação de Poderes.

Não  obstante  a  constitucionalidade  da  proposição,  verifica-se  um  equívoco  de

redação legislativa constante no art. 1º, o qual faz referência apenas à Lei nº 19.480,

que apenas modificou os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.856, os quais já dispunham sobre

os adicionais de insalubridade e periculosidade. No intuito de adequar o projeto às

regras da técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.391/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade aos

servidores dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das

Secretarias de Juízo Militar, mediante alteração da Lei n° 10.856, de 5 de agosto de

1992.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 12 e o “caput” do art. 13 da Lei n° 10.856, de 5 de agosto

de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  –  Fazem  jus  a  adicional  de  insalubridade os  servidores  do  Quadro  de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da
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Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das  Secretarias  de  Juízo  Militar  que

trabalhem  habitualmente  em  local  insalubre  ou  em  contato  permanente  com

substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio.

(…)

Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da Secretaria do Tribunal de

Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar:”.

Art. 2° – A implementação das alterações previstas 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 n° 101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

18/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro signatário o Deputado Duarte Bechir, a proposta de emenda à Constituição

nº  18/2011  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade  e  dá  outras

providências.

Aprovada no 1º  turno,  a  proposição retorna  a  esta  Comissão a fim  de receber

parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa a introduzir no ordenamento jurídico estadual, mais

precisamente, na Constituição do Estado a ação declaratória de constitucionalidade,

nos  moldes  da  já  existente  no  plano  federal.  Objetiva-se,  com  isso,  obter  maior

segurança jurídica em questões que estejam sendo alvo de comprovada controvérsia
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judicial,  eliminando  a  situação  de  incerteza  decorrente  de  decisões  judiciais

conflitantes.

Reiteramos, nesta oportunidade, a linha argumentativa desenvolvida por ocasião do

exame da matéria no 1º turno, quando deixamos consignado que é lícito aos Estados

membros  instituir  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade,  como expressão  do

princípio autonômico, base da forma federativa de Estado, conforme consta do art. 25

da Lei Maior, cujos termos são os seguintes: “Os Estados organizam-se e regem-se

pelas  Constituições  e  leis  que  adotarem,  observados  os  princípios  desta

Constituição”.

Conforme se extrai da leitura do dispositivo mencionado, impõe-se a adoção do

mesmo modelo de ação direta de constitucionalidade adotado no plano federal, pois

se trata de questão atinente ao princípio da separação dos Poderes.

Em  abono  a  esse  entendimento,  é  preciso  dizer  que  compete  aos  Estados

membros  a  instituição  da  representação  de  inconstitucionalidade  de  leis  ou  atos

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, nos expressos

termos do art.  125 da Constituição da República. Deve-se considerar que a ação

direta  de  constitucionalidade  tem  a  mesma  natureza  da  ação  direta  de

inconstitucionalidade, porém com o direcionamento contrário no que toca ao pedido,

de cunho positivo no primeiro caso e negativo no segundo. Se é dado aos Estados

instituir a segunda, podem estes instituir a primeira, pois se trata, por assim dizer, de

ações com sinais trocados.

No parecer exarado no 1º turno, foram colacionados dois julgados do STF com

esse teor.  É oportuno reproduzi-los novamente. No primeiro, é dito que a decisão

proferida  em ação declaratória  de  constitucionalidade “tem, em essência,  idêntica

natureza da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade.  Produzem,

ambas, em última análise, a mesma consequência de ordem prática, diferenciando-

se, substancialmente, pelo direcionamento do pedido, que é de ordem positiva na

primeira e negativa na segunda espécie de controle concentrado” (Questão de ordem

no  agravo  regimental  na  Reclamação  nº  1.880-6/SP,  Tribunal  Pleno,  Relator,  o

Ministro Maurício Corrêa, “Diário da Justiça” de 19/3/2004).

Na mesma linha foi  o  voto  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  cujas  palavras  seguem
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transcritas:

“Ora,  tendo a  Constituição de 1988 autorizado  o  constituinte  estadual  a criar  a

representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal

em face da Carta Magna estadual (CF, art. 125, § 2º) e restando evidente que tanto a

representação de inconstitucionalidade, no modelo da Emenda nº 16, de 1965, e da

constituição de 1967/69, quanto a ação declaratória de constitucionalidade prevista

na Emenda Constitucional nº 3, de 1993, possuem caráter dúplice ou ambivalente,

parece legítimo concluir que, independentemente de qualquer autorização expressa

do legislador constituinte federal, estão os Estados-membros legitimados a instituir a

ação declaratória de constitucionalidade”.

Entendemos ser pertinente fazer constar do texto constitucional a possibilidade da

intervenção,  no  processo  de  controle  de  constitucionalidade,  de  pessoas  com

experiência e autoridade na matéria, bem como a previsão da realização de perícias

técnicas, tal como se dá no plano federal, o que fazemos mediante a Emenda nº 1.

Parece-nos também oportuno ampliar o rol de legitimados para propor tanto a ação

direta de constitucionalidade quanto a ação direta de inconstitucionalidade, incluindo

a Defensoria Pública entre os agentes legitimados para fazê-lo. Trata-se de instituição

essencial à função jurisdicional, o que justifica a alteração proposta, formalizada com

a Emenda nº 2.

A Emenda nº 3 objetiva melhorar a redação do § 6º do art. 188, sem alterar-lhe o

conteúdo.

Por fim, inserimos dispositivo estabelecendo que, na hipótese de processamento

simultâneo  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  e  de  ação  declaratória  de

constitucionalidade que tenham identidade de objeto, o Tribunal de Justiça adotará as

medidas  necessárias  à  efetivação  do  princípio  da  economia  processual,  podendo

ouvir todos os envolvidos nesses processos com o fim de assegurar o princípio do

contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que, a par de instituir a ação direta de constitucionalidade, a proposta

em tela adapta a Carta mineira às disposições da Emenda nº 45 no que tange à

extinção do Tribunal de Alçada, dando nova redação ao § 6º do art. 118.

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

nº 18 com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 118, a que se refere o art. 1º, o seguinte § 7º:

“Art. 1º – (...)

“Art. 118 – (…)

§ 7º – Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que

emita  parecer  sobre  a  questão  ou  fixar  data  para,  em  audiência  pública,  ouvir

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao “caput” do art. 118, a que se refere o art. 1º, o seguinte inciso VIII:

“Art. 1º – (…)

“Art. 118 – (…)

VIII – a Defensoria Pública.”.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 6º do art. 118, a que se refere o art. 1º, a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

“Art. 118 – (…)

§ 6º – Somente pelo voto da maioria de seus membros ou de seu órgão especial

poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal, incidentalmente ou como objeto de ação direta, ou declarar a

constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal que seja objeto de

ação declaratória de constitucionalidade.”.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 118, a que se refere o art. 1º, o seguinte § 8º:

“Art. 1 – (…)

“Art. 118 – (...)

§  8º  –  Na  hipótese  de  processamento  simultâneo  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade  e  de  ação  declaratória  de  constitucionalidade  que  tenham
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identidade  de  objeto,  o  Tribunal  de  Justiça  adotará  as  medidas  necessárias  à

efetivação  do  princípio  da  economia  processual,  ouvindo-se  todos  os  envolvidos

nesses  processos  a  fim  de  assegurar  o  princípio  do  contraditório  e  da  ampla

defesa.”.”.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Luiz Henrique, Presidente - Paulo Lamac, relator – Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 328/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 328/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,  que

acrescenta artigo à Lei  nº  14.184, de 31 de janeiro de 2002,  que dispõe sobre o

processo administrativo da administração pública estadual, foi aprovado no 2º turno,

com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 328/2011

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre

o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao Capítulo III da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de

2002, o seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - Terão prioridade de tramitação os processos em que figure como parte

ou interessado:

I - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;

II - pessoa com deficiência física ou mental;

III - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

hanseníase,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  doença  de

Parkinson,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave,  hepatopatia  grave,

estados  avançados  da  doença  de  Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por
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radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, fibrose cística

(mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo ou outra

doença grave,  com base em conclusão da medicina especializada,  mesmo que a

doença tenha sido contraída após o início do processo.

§ 1º - A fim de fazer jus à prioridade a que se refere o “caput”, o interessado deverá

requerê-la à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a

serem tomadas.

§ 2º - O interessado deverá anexar ao requerimento de que trata o § 1º documento

que comprove sua condição, observado o disposto nos incisos do “caput”.

§ 3º - Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária.

§ 4º - O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se em favor do cônjuge supérstite e de companheiro ou companheira em

união estável.”.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 765/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 765/2011, de autoria do Deputad o Wander Borges, que dispõe

sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao

Município de Sabará, 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 Nº 765/2011

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1538
____________________________________________________________________________

Art.  1° -  Fica  desafetado o  trecho da Rodovia  MGC-2 62 compreendido  entre  o

entroncamento próximo ao Km 6 e a rotatória localizada no Km 7.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sabará a área

correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” integrará o perímetro urbano do

Município de Sabará e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - A área objeto da doação de que trata esta  lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.243/2011, de autoria do Governador do Estado, que altera a

Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado

de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, foi aprovado nos turnos regimentais, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Altera a Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização

do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 1º do art. 2º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, fica acrescido

do seguinte inciso IX:
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"Art. 2º – (...)

§ 1º – (...)

IX – estar direcionado a Município do Estado compreendido na área de atuação da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.”.

Art. 2º – O § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º – (...)

§ 1º – Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do índice de preços

ou  da  taxa  financeira  a  que  se  refere  o  inciso  II  deste  artigo,  garantindo-se  às

empresas localizadas nos vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri e nos

demais  Municípios  do  Estado  compreendidos  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene – um fator de reajuste

de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do menor índice ou taxa adotado nas outras

regiões do Estado.”.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.266/2011, de autoria do Governador do Estado, que cria o

Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim –, foi aprovado no 2º turno,

na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – Fecifim –,
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com  o  objetivo  de  dar  suporte  financeiro  aos  projetos  e  ações  vinculados  ao

Programa Minas Legal.

§ 1º – O Fundo terá função programática, conforme dispõe o inciso I do art. 3º da

Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º – São beneficiários do Fundo os destinatários de projetos e ações vinculados

ao  Programa  Minas  Legal,  incluindo  os  contemplados  em  sorteios  públicos  de

prêmios destinados a incentivar a exigência de documentos fiscais.

§ 3º – Os recursos do Fundo serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas no Programa Minas Legal.

§ 4º – A forma de operação do Fundo, incluindo os requisitos para liberação de

recursos, será definida pelo gestor do Programa Minas Legal, conforme dispuser o

regulamento.

§ 5º  – Os projetos e ações a serem financiados com recursos do Fundo serão

definidos em atos do Poder Executivo.

§ 6º  – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado, conforme o disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91, de

2006.

Art. 2º – Constituem recursos do Fundo:

I  –  dotações  consignadas  no  orçamento  do  Estado  e  em  créditos  adicionais,

conforme Lei Orçamentária Anual;

II – doações, de qualquer natureza, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas,

instituições públicas ou privadas, do País ou do exterior;

III – os provenientes de operações de crédito internas ou externas de que o Estado

seja mutuário;

IV – outras receitas orçamentárias.

Parágrafo único – As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo observarão o

princípio da unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei federal nº 4.320, de 17

de março de 1964.

Art.  3º  –  Recursos  do  Fundo serão transferidos ao  Tesouro Estadual,  na  forma

estabelecida em regulamento, para pagamento de serviço e amortização da dívida de

operação de crédito contraída  pelo Estado e destinada ao Fundo,  nos termos da
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alínea “a” do inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 4º – É vedada a utilização de recursos do Fundo para remuneração de pessoal

e pagamento de encargos sociais.

Art. 5º – Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto na Lei

federal nº 4.320, de 1964, e às normas específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6º – O grupo coordenador do Fundo, com a competência prevista no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será integrado por representantes de

órgãos do Estado e da sociedade civil, na forma seguinte:

I – um representante da Secretaria de Estado de Governo – Segov –;

II  –  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais – Seccri –;

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

–;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

V – um representante da Secretaria de Estado de Educação – SEE –;

VI – três representantes da sociedade civil.

§ 1º – Os representantes de órgãos do Estado serão indicados pelos respectivos

dirigentes e nomeados pelo Governador do Estado.

§  2º  –  Os  representantes  da  sociedade  civil  serão  escolhidos  nos  termos  do

regulamento.

§  3º  –  A  presidência  do  grupo  coordenador  do  Fundo  será  exercida  pelo

representante da SEF.

Art. 7º – O órgão gestor e agente financeiro do Fundo é a SEF, com as atribuições

definidas  nos  incisos  I  a  IV  do  art.  8º  e  nos  incisos  I  e  III  do  art.  9º  da  Lei

Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento próprio.

Art.  8º  –  Na  hipótese  de  extinção  do  Fundo,  seu  patrimônio  será  revertido  ao

Tesouro Estadual, na forma do regulamento.

Art. 9º – A participação, efetiva ou eventual, nas reuniões que tenham por pauta

matéria  relativa  ao  Fundo  será  considerada,  para  todos  os  fins,  serviço  público

relevante, vedada qualquer remuneração por comparecimento.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.599/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 2.599/2011,  de autoria  da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.599/2011

Ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificado o Convênio nº 81/2011, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011, que autoriza os Estados

do Acre,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo,  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa

Catarina, São Paulo e Tocantins e o Distrito Federal a não exigirem créditos tributários

relacionados com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual  e Intermunicipal e de

Comunicação – ICMS – incidente sobre as prestações de serviços de comunicação.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator- Ana Maria Resende.
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