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Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e
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24.10.2011 42ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária
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24.10.2011 41ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária
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Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a
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Comissão de Esporte, Lazer
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5.11.2011 337

25.10.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
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25.10.2011 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

12.11.2011 986



____________________________________________________________________________

Cooperativismo na 1ª Sessão
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Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.11.2011 1059

26.10.2011 31ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

4.11.2011 185
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Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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Sessão Legislativa Ordinária
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Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.11.2011 379

26.10.2011 43ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização do

12.11.2011 877
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Seminário Legislativo

Pobreza e Desigualdade
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26.10.2011 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 987

26.10.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 990

26.10.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 992

26.10.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.11.2011 1155

27.10.2011 85ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

1º.11.2011 57

27.10.2011 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

9.11.2011 381
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
27.10.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2011 993

31.10.2011 44ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada a Homenagear o

Colégio Dom Cabral, de

Campo Belo, pelos 71 Anos

de sua Fundação

4.11.2011 173

 31.10.2011 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.11.2011 342

1º.11.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

4.11.2011 173

1º.11.2011 32ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

8.11.2011 358

1º.11.2011 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2011 995

1º.11.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

12.11.2011 996



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
1º.11.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.11.2011 997

1º.11.2011 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2011 998

1º.11.2011 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.11.2011 1000

1º.11.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 1001

1º.11.2011 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.11.2011 1025

1º.11.2011 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.11.2011 1185

1º.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

24.11.2011 1300



____________________________________________________________________________

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
3.11.2011 86ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

5.11.2011 255

3.11.2011 45ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada a Homenagear a

Escola Estadual Barão de

Macaúbas pelos 90 Anos de

sua Fundação

8.11.2011 347

3.11.2011 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.11.2011 1157

4.11.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.11.2011 1060

7.11.2011 47ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada a Homenagear o

Centro de Cronistas Políticos

e Parlamentares - Ceppo -

pela Posse de sua Nova

Diretoria

10.11.2011 469

7.11.2011 46ª Reunião Especial da 1ª 12.11.2011 929



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada à Apresentação da

Atualização do Plano Mineiro

de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - 2011-2030

e do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG

– 2012-2015
7.11.2011 59ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.11.2011 1002

7.11.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2011 1004

7.11.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.11.2011 1157

8.11.2011 87ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.11.2011 403

8.11.2011 34ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.11.2011 1005

8.11.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

12.11.2011 1007



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
8.11.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 1008

8.11.2011 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2011 1010

8.11.2011 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.11.2011 1301

9.11.2011 88ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.11.2011 559

9.11.2011 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.11.2011 1027

9.11.2011 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.11.2011 1061

9.11.2011 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.11.2011 1062



____________________________________________________________________________

9.11.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.11.2011 1064

9.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.11.2011 1159

9.11.2011 6ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno –

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.11.2011 1302

9.11.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.11.2011 1442

10.11.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2011 731

10.11.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.11.2011 1065

16.11.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.11.2011 1059



____________________________________________________________________________

16.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.11.2011 1160

16.11.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial da Dívida

Pública

19.11.2011 1162

16.11.2011 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.11.2011 1188

16.11.2011 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.11.2011 1192

16.11.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.11.2011 1443

16.11.2011 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.11.2011 1643

16.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2011 1644

16.11.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

30.11.2011 1817



____________________________________________________________________________

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
16.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.11.2011 1818

17.11.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.11.2011 1155

17.11.2011 60ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.11.2011 1163

17.11.2011 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.11.2011 1164

17.11.2011 48ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada a Homenagear o

Fundo Cristão para Crianças

- ChildFund Brasil pelos 45

Anos de sua Criação

22.11.2011 1173

17.11.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.11.2011 1193



____________________________________________________________________________

17.11.2011 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.11.2011 1445

17.11.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da Dívida

Pública

29.11.2011 1773

17.11.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.11.2011 1820

18.11.2011 3ª Reunião Especial da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2011 1196

18.11.2011 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.11.2011 1303

18.11.2011 61ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.11.2011 1447

21.11.2011 49ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura –

Destinada a Homenagear o

Instituto das Pequenas

24.11.2011 1286



____________________________________________________________________________

Missionárias de Maria

Imaculada – Hospital Madre

Teresa – pelos 75 Anos de

sua Fundação
21.11.2011 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.11.2011 1449

21.11.2011 4ª Reunião Especial da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.11.2011 1646

22.11.2011 89ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.11.2011 1255

22.11.2011 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.11.2011 1451

22.11.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.11.2011 1821

23.11.2011 90ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.11.2011 1333

23.11.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

26.11.2011 1647



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
23.11.2011 33ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.11.2011 1679

23.11.2011 34ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.11.2011 1744

23.11.2011 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.11.2011 1822

23.11.2011 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.11.2011 1827

24.11.2011 91ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.11.2011 1605

24.11.2011 50ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Uptime Comunicação em

Inglês pelos 10 Anos de sua

Fundação

29.11.2011 1669

24.11.2011 1ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial da Dívida

Pública

30.11.2011 1829



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2011

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.346, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

Ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz –, em 5 de agosto de 2011.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dilzon Melo, 1º-Secretário – Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

ATA

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/10/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Duarte Bechir e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questão de ordem -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Projeto  de  Lei  nº  2.615/2011  -  Requerimentos  nºs  1.821  a  1.847/2011  -

Requerimentos  da  Comissão de Transporte  e  dos  Deputados  Gustavo  Valadares,

Sargento Rodrigues, Bruno Siqueira e Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações
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das  Comissões  de  Direitos  Humanos,  de  Assuntos  Municipais,  de  Educação,  de

Esporte, de Cultura e de Segurança Pública e dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e

Gustavo Perrella - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Bruno Siqueira, Gustavo Valadares,

Dinis  Pinheiro  e  Sargento  Rodrigues;  deferimento  -  Discussão  e  Votação  de

Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.599/2011 e dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.243  e  2.266/2011;  aprovação -  Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão de Transporte; aprovação - Requerimento nº 1.152/2011;

aprovação  -  Requerimento  nº  1.180/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Requerimentos nºs 1.187, 1.201, 1.204 e 1.230/2011; aprovação - Requerimento nº

1.233/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.246/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.247/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.248/2011; discurso do Deputado Carlin

Moura; registro de presença; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação do

requerimento, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - 2ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 664/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade

das Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

18/2011; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para votação

de  projeto  de  lei  complementar  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.447/2011; discurso do Deputado André Quintão; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
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Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

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

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Antonio Lerin,  2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi questão de ordem para buscar

um esclarecimento da Mesa da Assembleia, caso V. Exa. nos possa informar, mais

precisamente o Presidente. Refiro-me à ausência de dois projetos de lei na pauta da

Assembleia, o que nos tem causado estranheza. Um é o Projeto de Lei nº 2.125/2011,

que  fala  sobre  a  revisão  salarial  reclamada  aqui  pelo  Serjusmig.  É  uma revisão

salarial de 6,5%, exatamente o desconto inflacionário. Não entendemos por que esse

projeto não volta à pauta para ser aprovado, se já há acordo, se é um projeto do

Tribunal de Justiça. Não entendemos por que esse projeto não entra em votação no

Plenário da Assembleia. Então, queria cobrar que esse projeto entrasse em votação,

pois já está pronto para isso e já foi solicitado ao Presidente da Assembleia que o

coloque em pauta. O segundo diz respeito também ao reajuste do servidor  desta

Casa.  Há  muito  tempo  se  faz  aqui  uma  reclamação,  e  o  Deputado  Sargento
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Rodrigues tem cobrado isso constantemente. Também não há justificação plausível

para que esse projeto não esteja na pauta. Como ontem, quero, publicamente, fazer

essa cobrança porque é cheio de ti-ti-ti.  Agora estão querendo culpar a Oposição,

mais precisamente o PT e, de soslaio, também o PCdoB, que faz parte do nosso

bloco, como se nós fôssemos, Deputado André Quintão, os responsáveis pela não

aprovação desses dois projetos. Então, quero deixar bastante clara a nossa posição

favorável para que esses projetos entrem na pauta. Penso que está ocorrendo falta

de recurso por parte do Governador do Estado para o envio à Assembleia Legislativa

e ao Tribunal  de Justiça.  Esse é o único  raciocínio que posso ter.  O governo do

Estado está falido porque os tais choque de gestão e déficit zero mostraram-se uma

falácia e não há recurso financeiro para a Assembleia Legislativa e o Tribunal  de

Justiça fazerem o pagamento. Só pode ser isso. Não consigo ver outra perspectiva ou

outro esclarecimento a não ser a ausência de recurso, pois o governo do Estado não

remete à Casa Legislativa e ao Tribunal de Justiça o repasse financeiro. Aliás, essas

duas Casas são autônomas, a Casa Legislativa e o Poder Judiciário, mas encontram-

se sem condições financeiras  para isso.  Digo isso porque o Secretário  Danilo  de

Castro tem dito,  na comissão de negociação,  que tem recurso,  este ano,  apenas

para: pagar salário em dia, pagar o 13º salário, pagar o prêmio de produtividade, que

também  ele  não  diz  quando  será,  Deputado  Durval  Ângelo,  e  fazer  repasse  a

fornecedores. Essas são as quatro prioridades do governo. Repito: pagar salário em

dia, que é obrigação; pagar o 13º, outra obrigação; pagar o prêmio de produtividade,

outra obrigação, porque é de lei e o governo está devendo e não diz a data; e pagar

os fornecedores, o que também é obrigação. Ele diz, então, que não tem dinheiro

para  mais  nada.  Entendo  eu  que,  por  causa  disso,  estão  tentando  fazer  uma

blindagem do governo, porque não há recurso do governo, que, repito, anda falido,

um  fato  estranho.  Tínhamos  o  déficit  zero,  trabalhou-se  durante  oito  anos

propagandeando um falso déficit zero, e agora, de repente, dizem que o Estado está

falido, que não há recursos para mais nada, que o Estado tem uma dívida impagável,

R$67.000.000.000,00. Para que serviu o choque de gestão, que deixou o servidor

público e os serviços públicos desmantelados em Minas Gerais? Foram 120 dias de

greve da educação e 70 dias de greve da Polícia Civil; houve a greve na saúde e a
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greve no Ipsemg. Agora os servidores da Justiça estão esperando a aprovação de um

projeto  que  conta  com  o  apoio  irrestrito  da  Oposição  desta  Casa,  e  também  os

funcionários da Assembleia Legislativa. Que os funcionários da Casa não se iludam

com  os  governistas,  que  andam  espalhando  o  boato  de  que  a  culpa  seria  da

Oposição, por causa da greve dos professores. Não tem nada a ver. Um é o recurso

do governo do Estado para pagar aos professores, que, aliás, deveria estar reservado

para pagar o piso; outro é o recurso da Assembleia Legislativa, que é dinheiro da

própria Casa, que já deveria estar em caixa para fazer o pagamento. Se o governo

não tem repasse para fazer o pagamento, venha a público e diga a verdade, mas não

fique com  conversa-fiada,  atravessada,  jogando  a  culpa  em  outros.  Quero  deixar

muito claro o posicionamento favorável do PT, na íntegra de seus Deputados e os do

PCdoB, do nosso bloco, relativamente ao projeto de lei do Tribunal de Justiça e do

projeto de lei da Assembleia Legislativa.

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 2.615/2011

Dispõe sobre o atendimento a cliente nos serviços notariais, de distribuição e de

registro nas serventias extrajudiciais no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os serviços notariais, de distribuição e de registro nas serventias

extrajudiciais  no  Estado  de  Minas  Gerais  obrigados  a  prestar  atendimento  aos

clientes no prazo de 15 (quinze) minutos, a contar da sua entrada em fila.

Parágrafo único - Para comprovação do tempo de espera, o usuário apresentará o

bilhete da senha de atendimento, onde constará impresso mecanicamente o horário

de recebimento da senha e o horário de atendimento.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à aplicação das

seguintes penalidades:
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I - advertência;

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), na

primeira reincidência;

III  -  multa  definida  no  inciso  anterior  com  valor  duplicado,  no  caso  de  nova

reincidência.

Parágrafo único -  As  denúncias  de descumprimento serão feitas  ao Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - As serventias notariais, de distribuição e de registro implantarão, no prazo

de  noventa  dias,  a  contar  da  data  da  publicação  desta  lei,  os  procedimentos  e

sistemas necessários para o seu cumprimento.

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

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação:  Os  serviços  notariais,  de  distribuição  e  de  registro  são  serviços

prestados  em  caráter  privado,  por  delegação  do  Poder  Público  fiscalizados  pelo

Poder Judiciário (art. 236 da Constituição Federal). Os delegatários são particulares

que,  ao  desempenhar  funções  que  caberiam  ao  Estado,  colaboram  com  a

administração pública.

Toda concessão  ou  permissão  pressupõe a  prestação de  serviço  adequado  ao

pleno atendimento dos usuários. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia

na sua prestação e modicidade das tarifas.

Ademais, o respeito pelos cidadãos sempre foi um dos princípios norteadores das

ações das administrações, e os cidadãos são credores de todo o esforço possível do

setor público para serem atendidos com dignidade.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.821/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

BHTRANS pedido de providências para que seja estabelecida delimitação de vagas
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para  uso  exclusivo  de  veículos  de  autoescola  quando  estacionados  defronte  aos

respectivos estabelecimentos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  1.822/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Copasa-MG pedido de providências para o completo tratamento dos

esgotos no Município de Araxá.

Nº  1.823/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura  de  Araxá  pedido  de  providências  para  o  tratamento  adequado  do  lixo

gerado nesse Município.

Nº  1.824/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que inclua

em seu planejamento orçamentário para o exercício de 2012 novas despesas com

pessoal do Poder Judiciário.

Nº 1.825/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para que priorizem

as obras no acostamento da Rodovia MG-290, no trecho que liga os Municípios de

Ouro Fino e Pouso Alegre.

Nº 1.826/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a abertura de sindicância para

apurar  denúncias  de  irregularidades  praticadas  pela  Inspetora  Escolar  lotada  na

Superintendência Regional de Ensino de Muriaé.

Nº 1.827/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a abertura de sindicância para

apurar  denúncias  de  irregularidades  praticadas  pela  Superintendente  Regional  de

Ensino de Muriaé.

Nº  1.828/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências

para aumentar o quadro de pessoal da Polícia Civil lotado no Norte do Estado.

Nº  1.829/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais  pedido de  providências  para ampliar  o  efetivo da corporação no Norte  do

Estado.
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Nº  1.830/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências

para  a  contratação  de  empresas  especializadas  em  manutenção  de  viaturas  e

equipamentos de informática para atendimento às unidades da Polícia Civil situadas

no Norte do Estado.

Nº  1.831/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  ao  Comando-Geral  da  PMMG  e  à

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de

providências  para  a  realização  de  convênio  entre  o  Estado  e  a  União,  com  a

finalidade de possibilitar a cooperação ou a assunção do policiamento de rodovias

federais pela PMMG.

Nº  1.832/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de  Administração

Prisional pedido de providências para a criação de uma Associação de Proteção e

Assistência ao Condenado - Apac - no Município de Montes Claros, com capacidade

para atendimento a 250 presos.

Nº  1.833/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG,  a  Chefia  da  Polícia  Civil,  à

Superintendência  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais  e  à  Superintendência  da

Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de providências para a realização

periódica e integrada de operações do tipo "pente- fino", abrangendo especialmente

as rodovias que cortam o Município de Montes Claros, com o objetivo de intensificar a

repressão ao transporte e ao tráfico de drogas e armas.

Nº  1.834/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a duplicação

da abrangência do Sistema Olho Vivo no Município de Montes Claros.

Nº  1.835/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências

para a implantação de um posto de perícias integradas em Montes Claros.

Nº  1.836/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências



65
____________________________________________________________________________

para a implantação de delegacia especializada em homicídios em Montes Claros.

Nº  1.837/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando Militar do Leste do Exército pedido de providências para a

ampliação  do  número  de  reservistas  a  serem  incorporados  ao  55º  Batalhão  de

Infantaria, em Montes Claros.

Nº  1.838/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de providências  para  que  se

agilize a implantação da delegacia regional da 71ª Área de Coordenação Integrada de

Segurança Pública, sediada em Taiobeiras.

Nº  1.839/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Polícia Civil e ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que haja efetivo policial fixo no Distrito de São

Joaquim, do Município de Januária.

Nº  1.840/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de  Administração

Prisional pedido de providências para que a região de origem do preso seja critério

prioritário para sua alocação no sistema penitenciário estadual.

Nº  1.841/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de  Administração

Prisional pedido de providências para a agilização da transferência da administração

das  cadeias  públicas  ainda  sob  a  responsabilidade  da  Polícia  Civil  para  essa

Subsecretaria.

Nº 1.842/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 2º-Sgt. PM Walace Lázaro Rodrigues Lopes e ao 3º-Sgt.

PM  Hebert  dos  Santos  Rosa,  lotados  no  36º  BPM-Vespasiano,  pela  atuação  na

apreensão  de  150kg  de  pasta  base  de  cocaína,  1kg  de  "crack"  e  1  balança  de

precisão, além de cheques, joias e veículos, no Bairro Visão, no Município de Lagoa

Santa.

Nº  1.843/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido de

providências  com  vistas  à  transferência  do  atendimento  aos  adolescentes  que
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cumprem medidas socioeducativas no 2º Departamento de Polícia de Betim para os

Agentes  Socioeducativos,  esclarecendo  que,  conforme  informações  da  Delegada

titular dessa delegacia, são necessários 12 Agentes Socioeducativos para tanto.

Nº  1.844/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidente  da  República  e  ao  Governador  do  Estado  pedido  de

providências  para  a  regulamentação  dos  serviços  de  transporte  transversal  em

hidrovias, entre diferentes Municípios do mesmo Estado, bem como a construção de

uma ponte entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso.

Nº  1.845/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar  pedido de providências

para a realização de inspeção de segurança nas balsas que fazem o transporte de

cargas e passageiros entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso.

Nº  1.846/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Procurador-Chefe  do  Ministério  do  Trabalho  -  3ª  Região  Minas

Gerais  e  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências para a promoção de inspeção a fim de apurar as condições de trabalho

das pessoas que prestam serviço nas balsas que fazem o transporte de cargas e de

passageiros entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso.

Nº  1.847/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a fiscalização

da  atividade  de  prestação  de  serviço  de  transporte  aquaviário  de  cargas  e

passageiros, efetuado por meio de balsas no Rio São Francisco, entre os Municípios

de Manga e Matias Cardoso.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Transporte e

dos  Deputados  Gustavo  Valadares,  Sargento  Rodrigues,  Bruno  Siqueira  e  Dinis

Pinheiro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos,  de  Assuntos  Municipais,  de  Educação,  de  Esporte,  de  Cultura  e  de

Segurança Pública e dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gustavo Perrella.

Questões de Ordem
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O Deputado Durval Ângelo - Serão 2 minutos, Sr. Presidente. Ontem recebi muitas

ligações de Juízes, Desembargadores, dirigentes de entidades sindicais e servidores

do  Judiciário  atribuindo  a  não  votação  da  suplementação  orçamentária  a  uma

emenda da Bancada do PT. Sabemos que essa suplementação é para pagar direitos

anteriormente  acumulados  por  servidores  e  membros  daquele  Poder.  Pois  bem.

Verificamos e realmente existe uma emenda.  Quero deixar  claro a todos que nos

ligaram que essa emenda não é do PT. Continuando na pesquisa, ficamos sabendo

que o projeto não foi colocado em pauta porque não há interesse do governo para

que essa suplementação seja concedida. Portanto, não dá para espalhar uma notícia

assim. Se realmente houvesse óbice da nossa parte, assumiríamos publicamente,

como sempre fazemos. O estilo da nossa atuação é coletivo. Até estranhei porque,

nessas questões do Judiciário, a bancada, até pela precedência e idade nesta Casa,

conversa sempre conosco e não conversou nessa situação. Fiquei muito envolvido

com muitas atividades da Comissão de Direitos Humanos e poderia uma emenda que

não estava prevista ter sido encaminhada. Esclareço a todos os que me ligaram, e o

faço publicamente, que não existe no projeto de suplementação nenhuma emenda da

Bancada do PT e não há óbice à aprovação. E insisto: temos propostas de aumento,

de reajuste salarial  dos servidores do Judiciário e dos servidores do Legislativo, a

conveniência de apresentar o projeto  no Plenário é  da  Mesa.  Não há movimento

contrário. Nem mesmo do Deputado Rogério Correia, que recebeu uma carta injusta,

atrevida,  uma  nota  publicada  em  muitos  jornais.  O  dinheiro  do  sindicato  dos

servidores talvez devesse ser gasto para convocá-los para a mobilização, promover a

organização da classe, fazer aos jornais esclarecimentos, e não para publicar uma

carta mentirosa contra um Deputado. Nem o Deputado Rogério está contra isso. Ele é

da  linha  de  frente  da  nossa  bancada  na  negociação  e  a  favor  do  aumento  dos

servidores. Era esse o esclarecimento. Hoje os servidores da Casa já me procuraram

perguntando se é o PT que não está deixando votar o projeto dos servidores. O grito

já foi dado semana retrasada por mim e pelo Deputado Sargento Rodrigues. Não há

óbice algum. Ninguém vai-se posicionar contra aumento de servidores. Até podemos

achar  que  há  injustiça  no  tratamento  de  alguns  servidores,  mas  não  podemos

reproduzir os mesmos erros que o Executivo comete com seus servidores, isso não.
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Aqui  na  Casa  isso  não  pode  acontecer.  E  já  está  na  hora  de  o  sindicato  dos

servidores da Assembleia vir a público fazer uma reivindicação e pôr outra matéria

paga nos jornais para reivindicar aumento. É disso que precisamos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que a emenda

a esse projeto do Tribunal de Justiça é de minha autoria e que já a retirei, atendendo

a pedido do Presidente da Amagis.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Obrigado,  Presidente.  Gostaria  de  elogiar  a

seriedade do Governador Anastasia e de sua equipe de trabalho, que perceberam a

gravidade das denúncias veiculadas nos últimos dias no “Hoje em Dia” a respeito do

Sr. Marcelo Garcia, que ocupava o cargo de Gerente de Projetos Sociais do Estado,

especialmente  do  Travessia,  que  envolve  uma  cifra  de  R$320.000.000,00  em

investimentos do governo na área social,  e de outros que não vou listar; ocupava

também uma cadeira, com “status” de Diretor, no BDMG e tinha assento no conselho

da Light. O Governador, sensível e comprometido como é no trato da coisa pública,

entendeu o pronunciamento que fizemos desta tribuna e os apartes dos Deputados

que  se  manifestaram  naquela  oportunidade,  que  certamente  o  levaram  a  uma

reflexão muito séria, e ontem aceitou o pedido de exoneração de todos os cargos que

o  Sr.  Marcelo  Garcia  ocupava  no  governo  de  Minas.  Entende-se  por  “todos  os

cargos”: a gerência dos projetos sociais do governo, a cadeira no BDMG e a cadeira

no conselho da Light, que, como todos sabem, é hoje controlada pela nossa grande

empresa fornecedora, geradora e distribuidora de energia, a Cemig. Portanto, fiquem

registradas as minhas palavras de agradecimento pela pronta intervenção do governo

nesse episódio. Se alguém me perguntar se essa decisão, essa ação no episódio do

Sr.  Marcelo,  atendeu  a  mim,  vou  dizer  que  não;  não  atendeu  a  mim,  mas  aos

interesses do povo de Minas Gerais. Se eu já dedicava ao Governador um grande

respeito,  esse  respeito  aumentou  ainda  mais  em  ver  que  ele  não  negocia  em

questões  como  essa,  doa  a  quem  doer.  A  decisão  foi  tomada,  e  ele  aceitou

prontamente  esse  pedido  de  exoneração,  que  certamente  dá  a  todos  nós  mais

tranquilidade,  principalmente em relação ao encaminhamento dos recursos para a

área social  do  nosso Estado.  Sabemos  que  esses  recursos  são  muito  pequenos

frente à grande demanda, mas estamos diante um desafio  muito grande,  lançado
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recentemente, o Todos pela Vida, em que se vê o esforço do governo não em acabar

- pois seria uma utopia imaginar que vamos acabar com o problema da dependência

das  drogas em Minas Gerais  -,  mas em contribuir  para acabar  com o  flagelo  de

muitas famílias que hoje são vítimas, tanto quanto o familiar dependente, desse caos

que se tornaram a droga e o seu consumo. Sabemos que, numa família em que há

um dependente, temos um dependente da droga e uma família codependente dos

problemas que essa droga gera no seio das famílias. Portanto, Sr. Presidente, esse

projeto é muito importante e precisa ser muito bem administrado. Acredito que não

faltarão nomes à altura  e  com condições plenas,  tanto do  ponto  de vista político

quanto do ponto de vista técnico, para assumir essa função no Estado e assim poder

continuar a tocar de forma muito responsável a administração dos recursos para a

área social do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, servidores do Legislativo,

neste momento gostaria de dividir o meu pronunciamento em dois tópicos. O primeiro

é endereçado ao Governador Anastasia, pois estamos aguardando ansiosamente o

anúncio  do  pagamento  do  prêmio  de  produtividade  dos  servidores  do  Poder

Executivo.  Tenho  recebido  em  meu  gabinete  centenas  de  “e-mails”  de  policiais

militares  e  civis,  de  Agentes  Penitenciários  e  Socioeducativos,  ou  seja,  todos  os

servidores do Estado têm se manifestado com cobranças ao Governador  de uma

posição em relação ao pagamento do prêmio de produtividade. Gostaria de lembrar

que no ano passado o prêmio foi pago no mês de setembro, e esse é o motivo de

nossa preocupação.

Tenho certeza de que não só este Deputado, mas também diversos Deputados e

Deputadas desta Casa têm recebido cobranças dos servidores públicos solicitando

uma posição efetiva quanto ao pagamento do prêmio de produtividade. Sabemos que

a Lei nº 17.600 prevê essa vinculação à receita, mas é óbvio que em momento algum

o governo anunciou que teria problema de caixa para fazer o pagamento, motivo pelo

qual os servidores continuam aguardando de forma muito apreensiva e ansiosa.



70
____________________________________________________________________________

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e, em especial, aqueles que nos

assistem pela TV Assembleia, gostaria de dizer que muitos já fizeram dívidas com

esse dinheiro e empenharam esses valores por entender que o governo iria pagar o

prêmio no mês de setembro. Tive zelo quanto a essa questão, mas tenho sido até

cobrado excessivamente por alguns companheiros da polícia, que acham que eu não

tenho  feito  as  cobranças.  Já  estive  com  o  Secretário  Danilo  de  Castro  e  ontem

mesmo  conversei  novamente  por  telefone  com  o  Vice-Governador  Alberto  Pinto

Coelho sobre a nossa apreensão. Eu mesmo solicitei que buscasse uma informação

do Governador Anastasia quanto ao pagamento do prêmio de produtividade. Aliás,

gostaria de repetir aqui as palavras do Deputado Rogério Correia, porque foram as

mesmas palavras que o Secretário Danilo de Castro disse a ele e a mim na semana

passada. Primeiro, o governo priorizou o pagamento em dia; segundo, o pagamento

do 13º salário;  terceiro, o pagamento do prêmio de produtividade; e, por último, o

pagamento aos fornecedores. No entanto, os servidores continuam nos cobrando.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  amanhã,  dia  28  de  outubro,

comemora-se o Dia do Servidor Público. O Secretário Danilo de Castro me havia dito

que até o final deste mês teríamos uma notícia quanto ao pagamento e, quem sabe,

até amanhã, Dia do Servidor Público, o governo, ou melhor, o Governador Antonio

Anastasia possa divulgar pela imprensa o pagamento do prêmio de produtividade?

Quero alertar o Governador, o Vice-Governador e o Secretário de Governo de que

as cobranças pelo pagamento do prêmio têm sido intensas no nosso gabinete, tanto

por telefonemas quanto por mensagens eletrônicas. Portanto, apelo ao Governador

para que venha a público falar sobre a previsão desse pagamento, pois os policiais e

os servidores em geral estão aguardando uma notícia dele. Como se trata do Poder

Executivo, é bom que os servidores entendam que o nosso papel é visitar, oficiar e

cobrar do governo, e isso temos feito e continuaremos fazendo.

Portanto, Sr.  Presidente, expresso aqui essa preocupação e faço esse apelo ao

Governador Anastasia para que ele se manifeste publicamente e envie mensagem

aos servidores públicos de Minas Gerais dizendo qual a previsão do pagamento do

prêmio de produtividade, porque é isso que os servidores do Executivo aguardam

ansiosamente. Volto a repetir que muitos deles já fizeram dívidas e estão com essa
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verba  empenhada  porque  gastaram  o  dinheiro.  Agora  eles  aguardam  essa

manifestação do Governador.

Então, esclareço a todos que têm telefonado e enviado “e-mails” ao gabinete que se

trata de uma decisão do Governador. Portanto, o nosso apelo é a ele para que se

manifeste o mais brevemente possível.  Se ele disser que esse dinheiro ainda não

está  em  caixa  para  fazer  o  pagamento,  que  ele  venha  dizer  isso  publicamente,

porque  o  servidor  espera  uma  notícia  do  Governador  Anastasia  em  relação  ao

pagamento do prêmio de produtividade.

Presidente,  tenho  outro  assunto  que  diz  respeito  à  fala  do  Deputado  Rogério

Correia. Tenho procurado insistentemente o Presidente desta Casa e ontem também

fui cobrado pelos Deputados da Bancada do PDT para fazer essa interlocução com o

Presidente, para que ele informe o dia em que o projeto de resolução que trata do

reajuste do servidor do Legislativo chegará à pauta desta Casa.

Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, e Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, que

se faz presente no Plenário, como eu disse há pouco ao Presidente Inácio Franco,

vamos apelar ao Presidente para que ele se reúna pelo menos com o Colégio de

Líderes e ouça o que temos a dizer. O Colégio de Líderes sempre foi uma instância

deliberativa  nesta  Casa,  e  o  Presidente  pode  consultá-lo  quantas  vezes  forem

necessárias. Na condição de Líder do PDT, sugiro a V. Exa., ao Deputado Rogério

Correia,  que  é  Líder  do  PT,  e  aos  demais  líderes  e  membros  da  Mesa  que

procuremos o Presidente. Cabe agora não apenas a este Deputado, ao Líder do PDT,

aos Deputados do PDT e do PT, mas aos Líderes desta Casa procurar o Presidente

ou pelo menos provocar uma reunião com ele para que esse projeto seja pautado

imediatamente.

Acompanhamos  as  falas  de  V.  Exa.,  mas  temos  informações  de  que  não  há

problema com o caixa, pois temos contato com os demais Deputados da Mesa. O

dinheiro para a concessão do reajuste do servidor está resguardado, e a Assembleia

tem condição de fazê-lo. O maior problema nesse caso, Deputado Inácio Franco, é o

tempo de espera, que começa a ficar excessivo. Apelo a V. Exa., 1º-Secretário desta

Casa, que leve também esse aspecto ao Sr. Presidente. O tempo de espera para que

o  projeto  seja  encaminhado  ao  Plenário  e  conste  na  pauta  para  votação  está
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extrapolando o limite razoável. É importante que o Deputado Dinis Pinheiro coloque o

projeto em pauta o mais breve possível. O Deputado Rogério Correia expôs muito

bem que não há que se fazer atrelamento a projeto do pessoal da educação.

As negociações estão sendo conduzidas a contento, mas fazemos parte do Poder

Legislativo, aqui  não é Poder Executivo, e espero que essa autonomia financeira,

administrativa e orçamentária prevaleça. Não é razoável que continuemos atrelados a

reajustes do Executivo; do contrário, teremos de mudar a nossa posição.

Concedo aparte ao ilustre Deputado Dilzon Melo, que certamente trará informações

respeitantes ao reajuste salarial dos servidores do Legislativo.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte) – Posso lhe garantir que já está assegurado,

até pelo orçamento da Casa, o aumento dos funcionários. É reconhecido, a todo o

momento, não só pela Mesa da Assembleia, mas também por todos os Deputados, o

valor  do  funcionalismo  desta  Casa.  Além  das  atividades  dos  parlamentares,  o

trabalho  dos  funcionários  da  Assembleia  é  o  que  a  Casa  tem  de  melhor.  São

funcionários  dedicados,  não  só  os  que  atuam  nos  gabinetes  parlamentares,  mas

também  os  concursados,  os  efetivos.  Está  assegurado  esse  aumento,  que  será

concedido em momento oportuno.

Não quero justificar o atraso. Às vezes concordo com V. Exa.: embora seja o 1º-

Secretário,  é  a  Mesa  quem  decide  a  questão.  Houve  diversos  incidentes  que

prejudicaram o processo, houve projetos que estavam sobrestando a pauta. Uma vez

que estava garantido o orçamento para o aumento dos funcionários da Casa, com

retroatividade - os funcionários sabem disso -, não há tanta urgência em divulgá-lo,

pois é questão de poucos dias para que o assunto seja resolvido. Estamos garantindo

que  assim  será,  logo,  logo.  Temos  matérias  importantes,  embora  seja  de  grande

importância o aumento dos funcionários desta Casa.

Sabemos que a Assembleia Legislativa, no passado, já foi muito mais auspiciosa,

reconhecia muito mais o trabalho dos funcionários em termos de ganhos salariais.

Estamos sentindo na pele a perda de funcionários, que são vitais, essenciais para a

Assembleia. Tenho observado, com muita tristeza, que a Assembleia tem se tornado

excelente formadora  de funcionários,  porque aqui  existe  qualidade e  capacitação,

mas eles têm usado a Casa como trampolim, para obter salários e cargos melhores lá
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fora.

Não quero justificar  esse atraso, de certa forma procede a argumentação de V.

Exa., e a Mesa vai empenhar-se em resolver a questão. Vou levar ao Presidente essa

necessidade, não por causa da insatisfação dos funcionários; aliás, quero me unir a

eles, como V. Exa. e a Oposição estão unidos, nas reivindicações que têm feito. O

maior ganho, daqui para frente - falo em nome dos funcionários, a quem defendo com

ardor e com amor, porque quem está aqui há seis mandatos sabe transmitir a eles o

valor que têm -, é estabelecer uma data-base para não haver esta “pendura” de, toda

vez, ter que aprovar aumento de todos os setores para depois aprovar o aumento da

Assembleia Legislativa. Tal prática não se justifica: é não reconhecer o valor implícito

que cada um tem.

O Presidente também tem razão quando se preocupa, numa visão da totalidade,

com as consequências, com o reflexo,  com o que a imprensa vai dizer diante de

tantos  problemas  que  houve  aqui,  não  só  com  as  greves,  mas  também  com  os

aumentos propostos, como os do Tribunal  de Justiça e do Tribunal  de Contas.  O

Presidente, de forma magnânima, diz que não podemos ficar defendendo interesses

próprios, passando a nossa reivindicação na frente das de outros. Vamos aprová-lo,

uma vez que é garantido esse aumento. Estou assegurando aos funcionários que

isso ocorrerá agora, neste mandato, e rapidamente. Penso que deveria ter ocorrido

antes, mas vai ocorrer, já está assegurado. E acrescento que tal situação não ocorre

por falta de dinheiro, como esteve alegando o Deputado Rogério Correia. O governo

tem sido pontual no repasse do duodécimo da Assembleia.

Tanto é que temos feito o pagamento na hora certa, no momento oportuno, e não

há queixa em relação a isso. Ela é pioneira, continuará sendo, porque cumpre o seu

dever.  Apenas peço um pouquinho de paciência para que possamos, por meio de

decisão da Mesa,  colocar  isso  em votação.  Não haverá  obstrução,  porque  até  a

Oposição está reclamando desse atraso.

O Deputado Sargento Rodrigues – Quero agradecer e pedir-lhe um pouquinho mais

de paciência, Sr.  Presidente. Ao Deputado Carlin Moura também, até porque esse

assunto  diz  respeito  a  todos  nós,  Deputados.  Gostaria  de  cumprimentar  o  1º-

Secretário pela lisura e transparência. Quero fazer apenas uma observação. Não se
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trata de Oposição ou Situação. Os servidores são do Legislativo. Quando se trata de

discutir salário de servidor, isso diz respeito ao Poder e não à divisão partidária, que

acontece quando o assunto é governo e Assembleia. Quero cumprimentar V. Exa.

pela lucidez, transparência e firmeza, mas quero também fazer um apelo encarecido

a  V.  Exa.,  1º-Secretário  desta  Casa,  ao  ilustre  Deputado  Inácio  Franco,  2º-Vice-

Presidente, e aos membros da Mesa. Gostaria muito que V. Exas. solicitassem ao

Presidente -  aliás,  faço esse apelo a ele,  que certamente está me ouvindo neste

momento, ou a sua assessoria: convoque imediatamente uma reunião do Colégio de

Líderes.  O  Colégio  de  Líderes  é  para  que  os  Líderes  sejam  ouvidos,  e  as

responsabilidades  divididas.  Como Líder  do  PDT nesta  Casa,  faço  um apelo  aos

Deputados Inácio Franco e Dilzon Melo, membros da Mesa, para realizarmos essa

reunião o mais rápido possível.

No meu entendimento, Deputado Inácio Franco – utilizarei as mesmas palavras que

falei para V. Exa. fora da tribuna -, passamos do “time”, o tempo passou. Então não

podemos continuar como estamos. O servidor desta Casa é do Poder Legislativo, e

não do Executivo. Quero, Deputado Dilzon Melo, dizer que V. Exa. está de parabéns

por trazer a esta Casa o assunto da data-base do servidor do Legislativo. Será o corte

do cordão umbilical para sempre, quando essa matéria for tratada. Não é possível

que  um  Poder  fique  atrelado ao  outro.  Quero  dizer  ainda mais,  Deputado  Inácio

Franco. Como Deputado da base de governo, pedi voto, aliás, muito voto, para esse

governo que aí está. Entretanto, o que for necessário à Bancada do PDT fazer para

contribuir com as votações e a governabilidade deste Estado, ela estará sempre ao

lado do governo, ombreando o governo. Mas temos de separar: uma coisa é a aliança

política, o apoio político aos projetos importantes, e a outra chama-se independência

de  Poder,  pelo  menos  para  dar  reajuste  aos  servidores.  Se  não  tivermos

independência para isso, pelo amor de Deus, está na hora de repensar a posição do

Legislativo.  Não aceito,  em hipótese alguma,  esse atrelamento.  Então não temos

orçamento  próprio,  não  temos  duodécimo.  As  nossas  decisões  têm  de  ficar

desatreladas. Portanto, faço esse apelo, Deputado Inácio Franco. Estou encerrando e

agradeço a paciência de V. Exa. Não custa termos apoio político, aliança política, mas

é preciso separar a administração da Casa. É preciso fazer isso. Agradeço a V. Exa.,
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e sei que está sensível, pensa da mesma forma.

O tempo,  o nosso tempo,  Deputado Bonifácio Mourão, está passando.  O nosso

servidor precisa ser tratado por nós, Deputados, com um pouco mais de carinho e

respeito.  A obrigação  é  nossa,  o  dever  é  nosso.  O  poder,  somos  nós  quem  o

exercemos em nome do povo, por meio do Legislativo.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

companheiros  da  imprensa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  povo  de  Minas

Gerais, boa tarde. Sr. Presidente, já havia falado sobre esse assunto em questão de

ordem. Quero apenas reiterar o apoio a esses dois projetos de lei, tanto o da Justiça,

por meio do Serjusmig, quanto o dos funcionários desta Casa.

Acho que o Deputado Sargento Rodrigues e o nosso Secretário Deputado Dilzon

Melo já fizeram os pronunciamentos.  Esperamos que isso se concretize de forma

imediata.

Apenas lembro-lhes que gostaríamos de discutir com o Presidente, nessa reunião

proposta pelo Deputado Sargento Rodrigues, a inclusão dos servidores terceirizados

no planejamento desse aumento salarial, para que eles tenham o mesmo percentual

que será concedido aos servidores da Casa. A solicitação deles talvez possa até levar

a uma alteração contratual, mas que possam fazer jus ao mesmo índice percentual. É

uma solicitação feita por eles, e acho justo que a encampemos como reivindicação do

conjunto dos trabalhadores da Assembleia Legislativa.

O Deputado  Carlin  Moura  (em aparte)*  -  Serei  breve,  ilustre  Deputado Rogério

Correia.  V.  Exa.  já  expressou,  de  forma muito  clara,  o  posicionamento  da  nossa

bancada,  a  bancada  PT-PCdoB,  o  qual  é  idêntico  ao  pronunciamento  do  ilustre

Deputado Sargento Rodrigues. Queremos referendar seu pronunciamento, tendo em

vista a importância do esforço concentrado para reconhecer o belíssimo trabalho dos

nossos  servidores  aqui,  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Diga-se  de

passagem, eles são concursados, competentes e garantem o pleno funcionamento da

Casa Legislativa de Minas Gerais, que, aliás, é um exemplo. Percebe-se isso durante

o  processo  de  participação  popular,  quando  a  comunidade  vem  aqui  discutir  as

questões, quando se aprovam propostas importantes, como a proposta de emenda
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constitucional que colocou como princípio deste Estado a erradicação da pobreza no

Estado de Minas Gerais.

Deputado Rogério Correia, o funcionamento desta Casa depende especialmente

dos  nossos  servidores.  Para  se  ter  uma  ideia,  para  o  fórum  técnico  sobre  a

erradicação da pobreza e da desigualdade, foram feitas 12 audiências regionalizadas.

Fomos a todas as regiões deste Estado, percorremos mais de 10.000km e sempre

pudemos  contar  com  a  presença  do  pessoal  da  Consultoria,  da  assessoria,  dos

nossos  técnicos,  dos  funcionários  da  TV Assembleia  e  da  imprensa.  A reposição

salarial é um direito dos nossos servidores e é a garantia do pleno funcionamento do

Poder  Legislativo;  então,  reitero  o  nosso posicionamento.  É preciso votar,  o  mais

rápido possível,  o  projeto  que garante  a reposição salarial,  a  política salarial  dos

servidores, tanto a daqui, da Casa, como a do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Portanto, fica aqui o nosso apoio incondicional  à imediata votação do projeto dos

servidores.

O Deputado Rogério Correia*  - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Com certeza,

esse é o posicionamento conjunto do PT e do PCdoB nesta Casa. Estaremos juntos

cobrando isso ao Presidente e ao governo. Ainda desconfio se há mesmo recurso do

governo e falarei sobre esse assunto daqui a pouco.

Deputados e Deputadas, hoje ocupo a tribuna para falar também sobre o seminário

que  realizamos  sobre  a  erradicação  da  pobreza  e  da  desigualdade,  ao  qual  o

Deputado Carlin Moura fez referência. Foi um seminário vitorioso, e parabenizo, mais

uma vez, de público, o Deputado André Quintão. Ele assumiu, com muita garra, esse

seminário como um evento do conjunto desta Casa, principalmente da Comissão de

Participação  Popular.  Parabenizo  também  o  nosso  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro, por ter  se empenhado e colocado a Assembleia Legislativa na busca da

realização de um seminário exitoso como o que aqui foi realizado. Esse seminário foi

bom para fazermos uma ligação com os programas, Deputado Sávio Souza Cruz, do

governo federal.

O governo do Presidente Lula...  Aliás, o Presidente Lula continua bem avaliado.

Abrirei  um  parêntese  para  mostrar  isso:  hoje,  uma  pesquisa  do  jornal  “Valor

Econômico” dá ao Presidente Lula, numa possível eleição, um percentual de 76%
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contra apenas 11% do candidato do PSDB, caso o candidato do PSDB fosse nosso

Senador de Minas e do Rio, eleito em Minas para defender os interesses do Rio de

Janeiro, o Senador Aécio Neves. Na pesquisa, a Presidenta Dilma também aparece

com 54%. Mas isso é fruto, Deputados, Deputadas e população de Minas Gerais, de

um projeto de governo, e não apenas de figuras.

A Presidenta  Dilma  anunciou  agora  o  programa Brasil  sem  Miséria.  Faço  uma

ligação desse programa com o seminário.  Esse programa continuará com tarefas

importantes, como a que nos traz hoje uma importante notícia.  O investimento na

agricultura  familiar  no  País  aumentou cinco  vezes.  A quantidade  de contratos  do

Pronaf  é  78% maior  que  no  ano  de  2002.  Saímos  de  R$2.400.000.000,00  para

R$12.600.000.000,00  em  2009,  o  que  representa  um  aumento  extremamente

vantajoso para a agricultura familiar, tudo por intermédio do Pronaf.

No programa Brasil sem Miséria teremos, além do Luz para Todos, o Água para

Todos, que levará às partes  mais  pobres do País,  aquelas atingidas pelas secas,

muitos  benefícios,  como as nossas barraginhas,  as  caixas de água etc.  Enfim,  a

convivência com o semiárido será feita de forma planejada pelo Estado, o que trará

alívio para muitos que ainda sofrem com o problema da seca e da falta de água no

Brasil.

Além  desse  programa,  o  governo  anuncia  agora,  por  intermédio  da  Presidenta

Dilma, o Pronatec, do qual falo com muito carinho. Esse programa faz a previsão de 8

milhões de vagas para a nossa juventude no ensino tecnológico no Brasil. Será uma

verdadeira revolução do ensino. Estão destinados, até 2014, R$24.000.000.000,00

para capacitação de jovens e adultos. O Pronatec é de grande interesse para o País

porque a Presidenta Dilma, ao mesmo tempo em que melhora a educação pública e

leva qualidade ao ensino tecnológico, resolve um problema estrutural no Brasil, que é

a falta de mão de obra qualificada para sustentar o crescimento do País. Os jovens

estarão qualificados para desenvolver o Brasil, mas a partir de um planejamento do

Estado. O governo faz com que o planejamento de crescimento do Estado seja feito

com  qualidade,  não  a  bel-prazer  do  lucro  e  do  mercado,  como  o  falido  projeto

neoliberal  apregoou por  tanto  tempo no mundo.  Agora haverá,  por  intermédio  do

Estado,  um  planejamento  que  levará  nosso  país  a  um  crescimento  com
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desenvolvimento  sustentável  que  absorverá  nossa  juventude,  que  terá  escola  e

garantia de emprego e de geração de renda. Nossa juventude poderá contribuir para

a evolução do País.

O Pronatec é um programa fantástico. Realmente o vejo com muito entusiasmo.

Haverá,  repito,  8 milhões de  vagas  no País  para  nossa juventude.  Queria incluir,

Deputado André Quintão, no nosso planejamento do seminário que terminou ontem, o

Pronatec  como  um  dos  pontos  centrais  de  desenvolvimento,  além,  é  claro,  dos

programas  da  agricultura  familiar  e  de  desenvolvimento  social.  Parabenizo  o

programa, que julgo fundamental.

Gostaria  de  lhes  dar  notícias  de  alguns  pontos  relativos  à  negociação  com

professores em greve aqui em Minas Gerais. Quero dar essa notícia também aos

professores. Ontem tivemos uma reunião com o Secretário Danilo de Castro, a qual

nos  trouxe  esperança  para  segunda-feira,  quando  realizaremos  nova  rodada  de

negociação.  Ontem  o  Secretário  Danilo  de  Castro  nos  garantiu  que  o  governo

apresentará ao Sind-UTE uma proposta de inclusão do piso salarial na carreira, assim

como foi ao final  da greve acordado com o Sindicato.  Os Deputados da base do

governo e os da base da Situação têm buscado uma saída para esse momento de

crise que se instalou, têm buscado intermediar a negociação.

Queria, Deputados Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues e Bonifácio Mourão, dizer

que os Deputados estão coesos em muitas dessas propostas. Buscamos fazer esse

papel  de  mediação.  O Deputado  João  Leite,  que representa  a  base do governo,

assim como os Deputados Cássio Soares, Sebastião Costa, Duarte Bechir e,  pela

Oposição, os Deputados Antônio Júlio e Adalclever Lopes, que está aqui conosco, da

mesma forma como este parlamentar e o Deputado Pompílio Canavez, têm buscado

a mediação.

Temos buscado conciliar as partes e chegar a uma negociação. Acho que segunda-

feira  teremos  o  ponto  alto  disso,  com  a  apresentação  da  proposta  do  governo.

Segundo o Secretário Danilo de Castro, ela se dará no eixo do acordo feito na época

da  greve,  ou  seja,  será  estabelecido  para  a  carreira  do  magistério,  para  os

professores um planejamento e um plano de carreira, com piso salarial e evolução na

carreira. Esperamos que isso melhore a relação e que consigamos uma boa proposta
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que signifique respeito e dignidade aos professores.

Compreendemos, às vezes, debilidade econômica e financeira que possa haver; o

que  não  podemos  compreender  é  o  Estado  de  Minas  Gerais  -  e  me  dirijo  ao

Deputado Sávio Souza Cruz, que tem falado muito isso - abrir mão de recursos que

podem ser fundamentais para nós. Eu não poderia deixar de citar mais um dado de

uma questão que se tornou polêmica: os “royalties” do petróleo. Qual e como fazer a

divisão de “royalties” de petróleo? Essa discussão não está terminada. Foi aprovado

um projeto de lei no Senado. Um substitutivo de um Senador do PMDB foi aprovado

por ampla maioria e não teve o voto do Senador Aécio Neves. Esse projeto dá a

Minas Gerais em torno de R$757.000.000,00 por ano apenas em 2012, depois vai

sendo  acrescentado.  Só  para  o  ano  que  vem,  segundo  o  cálculo,  especulam-se

R$757.000.000,00, se esse projeto for aprovado agora pela Câmara Federal e tiver a

sanção  da  Presidenta  Dilma  –  e  a  terá.  Isso  significa  um  aporte  financeiro

importantíssimo, até para a discussão que estamos fazendo sobre o aumento salarial

dos professores, o projeto do Serjusmig e o desta Casa,  o dos servidores. É um

recurso muito importante, que precisa ser bem aproveitado em Minas Gerais.

Outro dia fui atacado aqui por uma carta lida pelo Deputado Célio Moreira, a qual

repudiei  -  ele  a leu em nome do “blog”  Minas  Transparente -,  que me fez duros

ataques, como se eu estivesse caluniando o Senador Aécio Neves. Aliás, ao se falar

do Senador Aécio Neves aqui, os Deputados da base ficam alvoroçados, não se pode

fazer uma crítica política, que logo querem desvirtuá-la, transformando-a em crítica

pessoal.  Mas é uma defesa do interesse de Minas.  Agora vejo no “Estadão” uma

prova de que votou mal o Senador Aécio Neves. Não faço a crítica apenas por criticá-

lo,  mas  porque  esse  projeto  será  votado  na  Câmara  Federal,  e  espero  que  os

Deputados Federais do PSDB não tenham a mesma atitude do Senador Aécio Neves.

O Deputado Marcus Pestana, Presidente do PSDB em Minas, precisa orientar  os

Deputados do PSDB a  votar  pelo substitutivo  aprovado no Senado,  senão Minas

Gerais perderá.

Deputado Sávio Souza Cruz, os jornais de Minas não publicam o voto do Senador

Aécio Neves, escondem. Aqui tudo é censurado pela imprensa aecista; então, não

podemos saber a verdade dos fatos. O “Estadão” publicou o seguinte: “A amizade de



80
____________________________________________________________________________

mais de 20 anos, reforçada pelo parentesco de Aécio com a ex-mulher de Cabral,

Suzana Neves, ficou ainda mais intensa após a mobilização do Senador  contra a

proposta de divisão dos 'royalties'  do petróleo aprovada na semana passada pelo

Senado e que, se mantida, causará grande prejuízo a Estados produtores do minério,

como o Rio de Janeiro”.

O Senador Aécio Neves vai ao Rio de Janeiro participar do lançamento do filme

sobre Tancredo Neves; e lá, mais uma vez, encontra-se com o Sérgio Cabral, que já

lhe tinha oferecido um jantar  e lhe agradeceu novamente por ter  votado contra a

divisão  dos  “royalties”  do  petróleo.  Mais  uma vez  está  comprovada  a  atitude  do

Senador  Aécio  Neves.  No Rio  ele  é  elogiado,  chamado de Menino do Rio,  há  o

desenho do Zé Carioca se assemelhando a ele; mas, em Minas Gerais, quer parecer

Chico Bento. Então ele tem dupla personalidade: no Rio é Zé Carioca, em Minas é

Chico Bento. Mas a esperteza acaba por engolir o esperto.

Então, Sr. Presidente, peço à Bancada do PSDB na Câmara dos Deputados que

não  siga  o  exemplo  do  Senador  Aécio  Neves,  e  aprove  o  que  foi  aprovado  no

Senado. Somente no ano que vem teremos R$757.000.000,00. Esse foi o voto do

Clésio  Andrade e  do  Senador  Zezé  Perrella.  Ontem, no  seminário  de  combate  à

pobreza,  foi  aprovada,  por  unanimidade,  moção solicitando que esse projeto  seja

aprovado  pelos  Deputados  Federais  mineiros.  Fazemos  esse  apelo  a  todos  os

Deputados Federais de todos os partidos: votem esse projeto para que no ano que

vem Minas tenha condições de dispor desse valor expressivo para o nosso cofre.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

antes de conceder aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, reitero as palavras do

nosso  líder,  Deputado  Rogério  Correia,  em  relação  a  uma  questão  interna  da

Assembleia Legislativa. Se há orçamento, se há o financeiro, e todos reconhecem o

valor dos funcionários da Assembleia, não vemos motivo para protelar a decisão. O

Executivo e o Legislativo são esferas independentes. Da mesma forma que aderimos

à  causa  do  conjunto  dos  servidores  do  Estado,  também  aderimos  à  causa  dos
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servidores de outros Poderes. Deixamos claro que, se depender do PT, o projeto

chega o mais rápido possível. Essa não é apenas a posição do PT, mas também a

minha.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* – Apenas um breve aparte. Agradeço a

V.  Exa.  Desde  o  início  do  primeiro  governo Aécio  Neves,  tenho  denunciado que

vivemos um estado de exceção promovido pelo Senador. Com censura, a Assembleia

está ficando de joelhos, o Ministério Público cortado, a Justiça cortada, enfim, tudo

manietado por uma campanha permanente de obsessão do Senador mineiro-carioca

para chegar à Presidência da República. Esse episódio de agora leva isso às últimas

consequências.  Nos  bastidores,  o governo diz que está sem dinheiro e manda a

Assembleia não votar o que é de direito da Justiça, e deveria ser outro Poder. Como

V. Exa. diz, nos termos da Constituição, se ela estivesse em vigor em Minas Gerais,

esse Poder seria independente, teria o seu orçamento e autonomia para fazer o que

quisesse com esse orçamento, assim como esta própria Casa. Mas isso traz à luz a

fratura exposta da exceção em Minas Gerais. Diante do fluxo de caixa de um governo

que  diz  estar  em  maus  lençóis,  estar  apertado,  a  Assembleia  não  anuncia  o

problema, porque em Minas vale tudo, menos o escândalo. Aqui nós somos reféns da

máquina de propaganda do Senador que disse aos mineiros que Minas tem choque

de gestão, déficit zero, que cresce mais do que a China, que tudo vai muito bem. E

como pode dizer agora que não tem dinheiro? Tem choque de gestão, tem déficit

zero,  a  dívida  chega  aos  R$70.000.000.000,00,  e  não existe  dinheiro  para  pagar

produtividade  e  piso  ao  professor.  Mas  isso  não  pode  ser  dito,  isso  tem  de  ser

escamoteado, porque todos os mineiros foram relegados à condição de coadjuvantes

de  uma  propaganda  permanente,  de  uma  campanha  custeada  com  o  erário  da

obsessão presidencial do Senador Aécio Neves. Tudo vem à tona nesses momentos,

e os mineiros ficam se perguntando se afinal Minas não vai tão bem. Por que não

pode dar  reajuste de outro Poder,  do Judiciário e do Legislativo,  não pode pagar

produtividade e não tem recursos para pagar o mísero piso aos professores? É o

estado de exceção que vivemos em Minas, Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)  – Ilustre Deputado André Quintão,

cumprimento V. Exa., até porque a manifestação do conjunto dos Deputados desta
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Casa faz o nosso Presidente  refletir  que o “time”  já  passou da hora.  Portanto,  o

projeto  dos  servidores  precisa  aportar  neste  Plenário  para  que  eles  saibam  que

finalmente  chegou,  será lido  pelo  Presidente  da reunião,  começará a tramitar,  vai

passar nas Comissões. Portanto, é muito importante a fala de V. Exa. nesse aspecto

porque  fica  parecendo  que  quem  é  chato  e  aborrecido  é  o  Deputado  Sargento

Rodrigues. Se for  para defender este Poder,  serei assim eternamente. Não existe

Poder sem que os nossos servidores nos assessorem. Não é Deputado quem faz o

parecer de projeto, mas sim o Consultor. Quem está nos acompanhando ao lado da

Mesa  são  os  vários  assessores  coordenados  pelo  nosso  Secretário-Geral  José

Geraldo, que faz isso de forma brilhante. É preciso que os servidores do nosso Poder

saibam que este é um Poder independente e que temos autonomia para conceder

esse reajuste.

Na verdade, ilustre Deputado André Quintão, solicitei-lhe um aparte não para falar o

que  já  disse  reiteradamente  por  duas  vezes,  mas  apenas  para  agradecer  ao

Deputado Durval  Ângelo.  Como lhe disse,  sentia-me no dever  de agradecer.  Não

consegui realizar uma audiência pública para discutir a carga horária dos policiais e

Bombeiros  Militares,  mas  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  desta  Casa,  como

sempre...  Aliás,  Deputado  André  Quintão,  não  me  falta  coragem  para  contrapor,

sempre que preciso, o Deputado Durval Ângelo. No entanto, tenho de dar a mão à

palmatória  e  dizer  que,  na  Comissão de Direitos  Humanos  desta  Casa,  estamos

conseguindo ter voz e, acima de tudo, debater. Deputado André Quintão, o que queria

era debater a PEC nº 10, de minha autoria e iniciativa, que trata da carga horária dos

policiais e bombeiros militares. O requerimento já foi  aprovado e a audiência está

marcada  para  o  dia  7.  Quero  fazer,  de  público,  um  agradecimento  ao  Deputado

Durval Ângelo para que todos os policiais e bombeiros militares deste Estado saibam

que, na Comissão de Direitos Humanos, encontramos eco de imediato. Além disso,

os  direitos e as garantias  fundamentais  de policiais militares a uma carga horária

humana, justa e coerente - porque policial não é Robocop - podem ser pelo menos

debatidos dentro do parlamento. Todos os Deputados desta Casa estão convidados

para a audiência marcada para o dia 7.

Deputado André Quintão, estamos trazendo o Deputado Cabo Patrício, Presidente
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da Câmara Distrital  de Brasília;  o  Deputado Da Vitória,  Cabo do Espírito  Santo e

Deputado  Estadual;  e  o  Deputado  Sargento  Soares,  de  Santa  Catarina,  que  é

sociólogo e extremamente competente. Santa Catarina já fixou a carga horária de 40

horas e também paga hora-extra.

Deputado André Quintão, desculpe-me se me delonguei em minha fala. Agradeço a

V. Exa. por me permitir este aparte.

O Deputado André Quintão* - Este pronunciamento que estou fazendo é polêmico

e, portanto, há vários apartes.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Serei breve, porque senão V. Exa. não terá

a  oportunidade  de  usar  da  palavra.  Primeiramente,  a  PEC de  V.  Exa.,  que  esta

semana foi aprovada em Plenário e prioriza a erradicação da pobreza como meta

importante do governo, merece o nosso aplauso e os nossos parabéns. Fui também

um dos Deputados que votou favoravelmente.

Em seguida, a fala do Deputado Sargento Rodrigues indiretamente traz à minha

pessoa parte dessa responsabilidade, uma vez que sou eu o relator dessa PEC nº 10.

Dissemos  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues  que  PEC  não  pode  fazer  audiência

pública.  “Ah,  audiência  pública  é  realizada  no  âmbito  da  Comissão  pertinente.”

Parece-me que agora ele assim o fará e, quem sabe, depois um requerimento ao

governo, sugerindo-lhe que ele, caso convenha, seja o autor da proposta, que não

pode ser de iniciativa da Casa.

Não quero tomar o tempo de V. Exa. Para finalizar, é dito sempre que, nesta Casa,

o governo Anastasia não tem base de sustentação, mas sim o Senador Aécio Neves.

É notório. Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, consideramos que esse

sentimento em relação ao Senador extrapola os limites daquilo que fazemos dentro

do parlamento, que é discutir as questões do Estado, as questões mais importantes.

Hoje, por exemplo, parabenizei o Deputado Sávio Souza Cruz pela autoria de uma

audiência pública que estudará o projeto de lei que trata do monitoramento do nosso

minério. Considerei importante a ideia e dei-lhe os parabéns. Mas, neste momento,

puxarei, mais uma vez, a orelha do Deputado Sávio. Vamos trabalhar por Minas. O

Senado não tem base de apoio nesta Casa. Não estamos aqui para fazer base de

apoio ao Senado, que é uma Casa à parte. Devemos discutir Minas. Hoje o Senador
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Aécio estará em Belo Horizonte. Estaremos em uma sala, onde será exibido um filme

que traz a mensagem do nosso saudoso Tancredo Neves. Vamos estar juntos nessa

sala. Na semana que vem, com muita certeza e alegria, farei um relato do que foi, na

nossa visão, esse filme, que, tenho a certeza, traduzirá a história de Tancredo Neves,

que não chegou aonde almejava,  mas outros,  para  o bem de Minas e do Brasil,

chegarão. Muito obrigado.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) – Gostaria de falar muita coisa, mas não

quero tomar o tempo de V. Exa. Parabenizo esta Casa, na sua pessoa, pelo sucesso

do seminário de combate à desigualdade e à pobreza, não só por todo o processo e

pela interiorização, mas também pela qualidade do debate e das propostas. A partir

de  agora,  esta  Casa  tem  um  rol  de  propostas  muito  bem  elaborado  para  que

possamos  trabalhar  nos  nossos  instrumentos  orçamentários.  Contudo,  antes  de

encerrar  outubro,  quero  fazer  aqui  um chamamento.  No mundo inteiro,  o mês de

outubro está sendo chamado “outubro rosa”, para atrair a atenção para o combate ao

câncer de mama. Então, como esta é a última sessão do mês, quero dizer que quem

passar  pela  Praça  Sete  verá  o  Pirulito  iluminado  na  cor  rosa,  como  outros

monumentos do Brasil e do mundo. Quero dizer que o câncer de mama é o que mais

mata mulheres no Brasil. Anualmente, milhares morrem. É um câncer que, se houver

prevenção, acesso a mamografias e identificação precoce, é perfeitamente curável.

Então,  quero  aqui  fazer  esse  chamamento  e  trazer  essa  lembrança,  pois  é

responsabilidade de todos nós incentivarmos a prevenção. Acho que hoje o poder

público  está  preparado  para  oferecer  a  mamografia.  Também precisamos  dizer  à

mulher e a todos que procurem a prevenção. Então, fica aqui a homenagem a todas

as mulheres que, voluntariamente, fazem parte dessa rede do outubro rosa, para que

possamos também combater essa doença que traz tanto sacrifício e dor às mulheres,

no Brasil e no mundo. Muito obrigada.

O Deputado André Quintão* – Obrigado, Deputada Luzia Ferreira, pela participação

no seminário e pela lembrança sobre essa campanha tão importante.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  –  Muito  obrigado,  Deputado  André

Quintão. Rapidamente também quero parabenizá-lo por esse brilhante seminário que

V.  Exa.  coordenou muito  bem.  Neste  momento,  quero fazer  uma homenagem ao
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Mercosul.  Estamos  completando  20  anos  de  Mercosul,  e  quero  trazer  aqui  a

informação de que o Mercosul compreende uma população de quase 270 milhões de

habitantes  e  tem  um PIB de cerca  de  R$3.000.000.000.000,00.  O  Mercosul  está

completando seus 20 anos. Ele surgiu como uma manifestação de defesa regional

diante da constituição de grandes blocos aduaneiros, ao redor do mundo. Esperamos,

com certeza, que essa relação comercial continue ampliando-se cada vez mais, para

o benefício dos países da nossa América Latina.

Em  segundo  lugar,  rapidamente,  Deputado  André  Quintão,  quero  fazer  um

contraponto  às  falas  dos  antecessores,  dizendo  o  seguinte:  se  Minas  Gerais  se

encontra com essa dificuldade financeira, isso não é em consequência do choque de

gestão nem do déficit  zero. Todos nós sabemos que a crise internacional  abalou,

evidentemente, a economia brasileira, tanto que o próprio governo federal, no início

deste  ano,  anunciou  um  corte  de  R$50.000.000.000,00.  Os  demais  Estados  da

Federação e,  por  efeito  cascata,  as  Prefeituras  também estão com problemas de

caixa.  Temos  o  maior  orgulho  de  pertencer  à  base  do  Governador  Anastasia  e

também do Senador Aécio Neves, dois grandes líderes importantes para o cenário da

política mineira, da política nacional. Agora à noite, o Senador Aécio Neves estará

conosco para apresentar o filme sobre o meu ex-conterrâneo, o grande e saudoso

Presidente da República Tancredo Neves. O filme foi produzido por Roberto D'Ávila, e

estaremos lá prestigiando-o. Agradeço o aparte concedido por V. Exa. Muito obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  –  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.  Ontem

concluímos o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”. Foram cinco meses de

trabalho muito intenso.  Os grupos técnicos foram compostos por  85 entidades da

sociedade civil; houve 12 encontros regionais cobrindo as 10 macrorregiões de Minas

Gerais; e foram percorridos 10.000km no Estado. Mais de 4 mil pessoas participaram

desses eventos, e só da etapa final, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, participaram

782 pessoas.  Nesses  três  dias,  foram discutidas  aproximadamente mil  propostas.

Depois  de  um  trabalho  muito  intenso,  principalmente  nos  grupos,  conseguimos

priorizar 84 propostas.

Sr. Presidente, como restam apenas 4 minutos – acredito que nenhum Deputado

vai querer perder a oportunidade -, conto com a liberalidade de V. Exa. para que eu
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possa  apresentar  uma  síntese  das  propostas  do  seminário,  as  que  considero

principais, com atenção especial para a tradução dessas propostas no PPAG.

Uma proposta importante: a universalização do Piso Mineiro de Assistência Social.

Hoje  o  Estado,  pelo  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  Suas  -,  auxilia

financeiramente 214 Municípios. A previsão para apoiar os 853 Municípios é até 2014.

A nossa proposta é antecipar esse apoio a todos os Municípios até 2012. Quanto

custará isso? R$24.000.000,00 em um orçamento de R$50.000.000.000,00. Portanto,

a proposta é factível, viável.

Segunda proposta importante: uma estratégia clara para erradicar o analfabetismo

em Minas  Gerais  até  2014-2015.  O  analfabetismo é um entrave para as  famílias

terem  acesso  a  empregos  de  qualidade.  A terceira  proposta:  desburocratizar  os

mecanismos de fornecimento da Declaração de Aptidão ao Pronaf,  principalmente

para povos indígenas e quilombolas. A quarta proposta é importantíssima: apoio do

Estado,  principalmente  por  meio  da  Subsecretaria  da  Agricultura  Familiar,  para  a

organização  dos  agricultores  familiares  poder  comercializar  seus  produtos  no

Programa Nacional  de Alimentação Escolar.  Outra proposta:  estender  o programa

Água para Todos a todas as comunidades do semiárido mineiro. Não podemos estar

em um Estado cujas pessoas convivem com a falta de água para beber.

Vamos nos debruçar sobre esse assunto no PPAG. Daremos apoio à aprovação do

fundo de erradicação da miséria em Minas Gerais. Aliás, sou relator desse projeto,

que é fundamental. Vinculado a ele, há um outro projeto em tramitação que tributa em

2% produtos supérfluos, o que é importante para que o fundo tenha recursos, fonte.

Outras propostas: que o Estado adote uma política mais ousada e ampliada de

tratamento dos usuários de droga, principalmente do “crack”, por meio de unidades

públicas de tratamento; apoio aos Municípios na universalização do ensino infantil -

essa é uma responsabilidade do Município, que, sozinho, não dá conta -; apoio à

proposta em tramitação nesta Casa, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, de cuja

formulação  participamos,  o  bolsa  reciclagem,  que  é  o  pagamento  por  serviços

socioambientais prestados por catadores de materiais recicláveis em toda a Minas

Gerais;  políticas  específicas  dirigidas  às  comunidades  indígenas  e  quilombolas;

exame por parte do Estado da possibilidade de complementar para as famílias mais
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pobres o valor fixo do programa Bolsa Família; e por aí vai.

Não vou continuar, porque meu tempo já se esgotou, mas são 84 propostas, que

vou apresentar durante este mês.

Encerro fazendo um convite a todos os Deputados e Deputadas. Nos dias 7, 8 e 9

de novembro, realizam-se as audiências do PPAG, neste ano com uma novidade:

além da participação das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Participação Popular, que coordena o processo, teremos o efetivo envolvimento das

comissões temáticas da Casa, mesmo na apreciação das propostas que vierem da

sociedade civil. Ou seja, o PPAG será discutido nos dias 7, 8 e 9 de novembro, e

espero que várias dessas 84 propostas sejam incorporadas.  Deixo,  por fim, meus

agradecimentos ao Presidente da Assembleia, Dinis  Pinheiro,  à Mesa,  a todos os

Deputados e Deputadas que participaram intensamente deste seminário legislativo, e

ao corpo de servidores da Assembleia.

Aproveito para dizer que, quando defendo desta tribuna o reajuste já e retroativo

para  os  servidores  da  Assembleia,  é  porque  testemunhamos,  na  prática,  o  seu

trabalho dedicado. Agradeço a todos que nos auxiliaram muito na organização e na

finalização deste seminário. Agradeço ao Deputado Inácio a gentileza na concessão

do tempo.

* - 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 DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344, de 2011, que cria

a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reforma despacho

anterior e, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, determina que
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o Projeto de Lei nº 256/2011, que havia sido encaminhado à Comissão de Educação,

seja redistribuído à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

ficando  mantidos  os  demais  atos  processuais  praticados  até  o  momento  na

tramitação do referido projeto.

Mesa da Assembleia, 27 de outubro de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 253/2011, do Deputado

Elismar  Prado,  recebeu,  quanto  ao  mérito,  parecer  contrário  das  Comissões  de

Transporte e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda,

que  o  prazo para  a  apresentação  do recurso  previsto  no  art.  104 do Regimento

Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

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 1.822 e 1.823/2011, da

Comissão  de  Turismo,  1.824/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,

1.825/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  1.826  e  1.827/2011,  da  Comissão  de

Educação,  1.828  a  1.843/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  1.844  a

1.847/2011, da Comissão de Assuntos Municipais. 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 Direitos Humanos - aprovação, na 25ª Reunião

Ordinária,  em  26/10/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.384/2011,  do  Deputado  Inácio

Franco;  de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em

26/10/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.716/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  e

1.717/2011, do Deputado Dinis Pinheiro; de Educação - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 26/10/2011, dos Requerimentos nºs 1.706 a 1.708/2011, do Deputado

Délio Malheiros, e 1.793/2011, da Comissão de Assuntos Municipais; de Esporte -

aprovação,  na  24ª  Reunião  Ordinária,  em  25/10/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs



89
____________________________________________________________________________

2.273/2011, do Deputado Duilio de Castro, 2.287/2011, do Deputado Duarte Bechir, e

2.314/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, e dos Requerimentos nºs 1.636/2011, do

Deputado  Jayro  Lessa,  1.637/2011,  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,  e  1.720  e

1.755/2011,  da  Comissão  de  Turismo;  de  Cultura  -  aprovação,  na  21ª  Reunião

Ordinária,  em 26/10/2011,  dos Projetos de Lei  nºs  2.064/2011, do Deputado Dinis

Pinheiro, 2.380/2011, do Deputado Tiago Ulisses, e 2.385/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.713/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  e

1.758  a  1.773/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  e  de  Segurança  Pública  -

aprovação,  na  27ª  Reunião  Ordinária,  em  25/10/2011,  do  Requerimento  nº

1.756/2011, do Deputado Elismar Prado (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 Bruno

Siqueira  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  830/2011,

Gustavo Valadares  em  que solicita  a  retirada de tramitação do Projeto  de  Lei  nº

1.940/2011 e Dinis Pinheiro em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei

nº 896/2011 (Arquivem-se o requerimento e os projetos.), e, nos termos do inciso VII

do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues,  solicitando que a Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011 seja

incluída em ordem do dia.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e são aprovados, cada um por

sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.599/2011 (À

promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 2.243 e 2.266/2011 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja

encaminhado  ao  DNIT  pedido  de  informações  sobre  denúncias  de  desvios  de

recursos públicos nas obras da construção do chamado “Trevo da Nutrícia”, na BR-

116, no Bairro das Graças, em Caratinga. 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  1.152/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informação sobre o apagão ocorrido em 9/6/2011,

que deixou os consumidores sem luz por períodos de mais de quatro dias. 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 1.180/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça e ao Ministério Público pedido de

informações sobre o cumprimento da Lei nº 18.685, de 2009, que torna obrigatória a

comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública.

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 1.180/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.187/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que

solicita  seja  encaminhado  ao  IEF  pedido  de  informações  sobre  a  estrutura  de

funcionamento do órgão, com o detalhamento que menciona. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.201/2011, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja encaminhado à Copasa-MG pedido de informações para que envie cronograma

das  obras de  saneamento e drenagem do Córrego Marimbondo,  no  Bairro Santa

Mônica,  em  Belo  Horizonte.  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 1.204/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a relação

de  empreendimentos  em  processo  de  licenciamento  ambiental,  inclusive
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licenciamento  corretivo,  relativos  às  obras  previstas  no  Termo de Ajustamento  de

Conduta firmado em 2009 entre a Semad, o Município de Nova Lima e o Ministério

Público Estadual, referentes aos empreendimentos da expansão imobiliária na região

limítrofe  entre  os  Municípios  de  Nova  Lima  e  Belo  Horizonte,  incluindo

empreendimentos  novos.  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  1.230/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre as explosões de

bueiros  causadas  por  problemas  em  sua  rede  elétrica  subterrânea,  com  as

especificações  que  menciona.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.233/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

exploração  de  areia  no  Rio  Muzambo,  no  Município  de  Monte  Belo.  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 1.233/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.246/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre

o fornecimento dos contratos corporativos firmados entre o Estado e a operadora de

telefonia TIM. 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 1.246/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.247/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que

solicita seja encaminhado à Polícia Civil pedido de informações sobre o fornecimento

dos contratos corporativos por ela firmados com a operadora de telefonia TIM. A Mesa
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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 1.247/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.248/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros pedido de cópia dos

laudos  técnicos  sobre  as  condições  de  segurança,  prevenção  contra  incêndio  e

salubridade  do  prédio  da  16ª  Delegacia  de  Polícia  de  Uberlândia.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, estamos encaminhando favoravelmente

ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos que pede providências para que

seja  feita  a  prevenção de incêndio  em Delegacia  de  Polícia  de  Uberlândia.  Esse

trabalho, cujo desdobramento foi importante, teve à frente a caríssima Deputada Liza

Prado.  Como pudemos  observar,  diversos  requerimentos  precedentes  mostram  o

intenso trabalho das comissões permanentes da Casa, como as de Meio Ambiente, a

de Defesa do Consumidor e a de Educação. Isso mostra que a Casa está tendo um

funcionamento  pleno,  graças,  -  além  do  trabalho  efetivo  dos  Deputados  e  das

Deputadas  -  de  forma  muito  especial,  à  nossa  Consultoria  e  assessoria  e  aos

servidores da Casa. Digo isso para mostrar à população e aos internautas que nos

estão  acompanhando  que  só  há  trabalho  nesta  Casa  porque  há  o  efetivo

compromisso dos Deputados e a assessoria dos servidores públicos. Isso torna mais

do  que  justa  e  necessária  a  providência  de  se  fazer  a  reposição  salarial  dos

servidores  da  Assembleia  Legislativa.  Portanto,  estamos  encaminhando

favoravelmente à aprovação desse requerimento, como importante na Casa e fruto

desse trabalho.

Quero aproveitar a oportunidade, por se tratar de requerimento da Comissão de

Direitos  Humanos,  para  esclarecer  que  há  pouco  conversei  com  os  ilustres

Deputados  João  Leite,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  Sargento

Rodrigues,  membro  permanente  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  Bosco,

Presidente da Comissão de Educação; e André Quintão, Presidente da Comissão de
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Participação  Popular  e  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Criança  e  do

Adolescente.  Falei  a eles da minha preocupação com um fato ocorrido ontem em

Contagem,  especificamente  na  Escola  Municipal  Maria  Sílvia  Lucas,  dirigida  pela

Profa. Maria Aparecida de Fátima. Vítima de uma violência no interior da escola há

dois meses, ontem ela recebeu uma nova ameaça no interior da escola. Esse fato

muito nos tem preocupado, e estamos mantendo contato permanente com membros

da comunidade do Bairro Jardim Laguna, onde está localizada a escola, conhecida

como Caic Laguna.

Recentemente, a Assembleia realizou o fórum técnico “Segurança nas escolas: por

uma cultura  de  paz”,  que  teve  participação  efetiva  da  Profa.  Maria  Aparecida  de

Fátima  e  de  toda  a  comunidade.  Estamos  preocupados,  e  a  Assembleia  está  à

disposição para ajudar a dar segurança aos trabalhadores e aos alunos da Escola

Municipal  Maria  Sílvia  Lucas.  Vamos  fazer  um  convite  para  que  a  Diretora  e  os

membros do colegiado participem conosco de uma reunião emergencial para discutir

estratégias para enfrentar o problema e encontrar uma saída boa para todos. Após

essa reunião,  queremos  fazer  uma visita  às  dependências  da  escola  para  que o

Poder Legislativo estadual reforce a necessidade de se ter uma cultura de paz na

escola.

Não apenas a Escola Municipal Maria Sílvia Lucas, mas também, de forma muito

especial,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  população  de  Contagem  clama  por

segurança para poder trabalhar em paz. É disso que as famílias, os trabalhadores e

os nossos professores precisam. Recentemente o sindicato dos professores da rede

particular,  o  Sinpro-MG,  realizou  uma  pesquisa  com  os  professores  das  escolas

particulares, e os dados são estarrecedores. A cada três dias um professor ou um

servidor da educação ou um funcionário de escola recebe algum tipo de ameaça na

escola. Isso é muito ruim, muito preocupante, porque deixa um clima de insegurança,

de intranquilidade no ambiente escolar.

Estamos  atentos  ao  fato  ocorrido  na  Escola  Municipal  Maria  Sílvia  Lucas  e

tomaremos  todas  as  providências  necessárias  para  encontrar  uma solução  e  dar

garantias  à  Profa.  Maria  Aparecida  de  Fátima,  uma  Diretora  escolhida  pela

comunidade,  que  trabalha  nessa  escola.  Não  permitiremos  que  ela  se  sinta
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ameaçada a ponto de não ter condições de exercer a sua função como Diretora da

escola.  Queremos  ir  à  escola  e  conversaremos  com  a  comunidade.  Queremos

encontrar  uma  saída  que  seja  boa  para  todos,  segurança  para  que  as  pessoas

possam trabalhar em paz. Vamos dialogar com a Polícia Militar e a Guarda Municipal,

garantir uma presença mais efetiva dessas forças de segurança em parceria com a

comunidade, para que a escola volte a ter um clima de paz e segurança. Isso é um

trabalho.  A Assembleia  Legislativa  está  preocupada  com  essa  questão.  Todas  as

comissões que têm a ver com essa questão,  como as de Segurança Pública, de

Participação Popular  e de Educação, estão atentas a isso.  Vamos conversar com

essa Diretora.

Então,  neste  momento  encaminhamos  favoravelmente  à  aprovação  desse

requerimento  e  afirmamos  que  somos  solidários  com  a  comunidade  da  Escola

Municipal  Maria  Sílvia  Lucas  e,  de  forma  muito  especial,  com  a  Profa.  Maria

Aparecida de Fátima, que foi contemplada, Deputado Sargento Rodrigues, no Dia do

Professor,  pela  Câmara  Municipal  de  Contagem,  com  o  Mérito  Legislativo.  Essa

servidora pública, que dedica a sua vida à educação, à direção da escola, está hoje

com o seu estado psicológico extremamente abalado, a ponto de não saber se terá

condições  de  continuar  a  exercer  sua  função.  Como  disse  essa  professora  em

entrevista aos jornais “Estado de Minas”, “Hoje em dia”, “O Tempo” e à Rádio Itatiaia,

a única coisa que quer é justiça e segurança para trabalhar em paz.

Esse  é  o  papel  do  poder  público.  Essa  servidora  tem  de  ter  garantia  de  que

continuará trabalhando, exercendo a sua função de Diretora. Da nossa parte, faremos

o que puder ser feito; a Assembleia Legislativa fará, as comissões permanentes da

Casa farão. Este Deputado, que é morador de Contagem, sabe da importância de se

trabalhar em paz. A minha família trabalha com comércio. A coisa mais difícil é você

trabalhar um dia todo e, no final do dia, um marginal levar o resultado do seu trabalho

e você não ter como pagar aos funcionários. Então, as famílias de Contagem hoje

pedem  segurança  para  trabalhar  em  paz,  para  exercer  a  sua  função.  Isso  é

fundamental. Uma sociedade democrática se constrói com paz e segurança, paz para

o trabalho. Isso é muito importante, e precisamos disso. Queremos ter condições de

trabalhar para podermos viver do resultado desse trabalho.
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A  segurança  pública,  nas  fábricas,  nos  locais  de  trabalho,  nas  escolas,  é

importantíssima.  Filhos  que saem cedo de casa para ir  à  escola,  como a  Escola

Municipal Maria Sílvia Lucas, é o que mais preocupa os pais. Um pai, uma mãe quer

ter a certeza, Deputado Sargento Rodrigues, de que, no final do dia, seu filho voltará

para casa em segurança, com a vida plena.

Queremos  manifestar  solidariedade  à  Diretora  da  Escola  Municipal  Maria  Silva

Lucas,  Sra.  Maria  Aparecida  de  Fátima.  Iremos  convidá-la  para  vir  aqui,  nas

Comissões de Segurança, de Educação e de Participação Popular desta Casa, para

conversar com os Deputados e com os servidores da nossa Consultoria e assessoria.

Posteriormente, faremos uma visita à Escola Maria Silva Lucas, porque Contagem

quer paz e segurança para trabalhar. Queremos ter a certeza de que os nossos filhos

sairão de manhã para ir à escola e voltarão ao final do dia com vida. É isso que

defendemos.

Então, estamos encaminhando favoravelmente à aprovação dos requerimentos em

discussão,  neste  momento.  Mais  uma vez,  agradeço aos  nossos  servidores,  aos

nossos  assessores  e  à  Consultoria  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.

Nossos servidores são altamente capacitados e possuem alto grau de conhecimento,

o que garante o funcionamento da Assembleia de Minas Gerais. Por isso, reiteramos

a necessidade da aprovação de sua política salarial e de seu reajuste salarial. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - A Presidência gostaria de dar as boas-

vindas ao líder Djalma, suplente de Vereador, da Comunidade Córrego do Ouro, do

Município de Campos Gerais. Desejo-lhe uma boa tarde e obrigado por sua presença.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado  Sargento Rodrigues  -  O nosso encaminhamento,  Sr.  Presidente,  é

favorável à aprovação do Requerimento nº 1.248, da Comissão de Direitos Humanos,

em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros pedido

de cópia dos laudos técnicos sobre as condições de segurança, prevenção contra

incêndio  e  insalubridade  do  prédio  da  16ª  Delegacia  de  Polícia  de  Uberlândia.
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Tivemos a oportunidade, juntamente com o Deputado João Leite e com a Comissão

de  Segurança Pública,  de  visitar  essa delegacia.  Vimos  que suas  condições  são

péssimas. É a pior delegacia que existe no Estado de Minas Gerais no que se refere

à estrutura física. Lá não há a mínima condição de se exercer atividade policial.

O requerimento endereçado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros solicita os

laudos técnicos sobre as condições de segurança do local. Esses laudos precisam

chegar  a esta  Casa para que as Comissões  de Segurança Pública  e  de  Direitos

Humanos  possam  analisá-los  e,  obviamente,  depois  cobrar  do  Governador  uma

posição. Estivemos lá e vimos uma Delegada grávida de 7 meses trabalhando. Vimos

fios  elétricos  e  ferragens  aparecendo.  A  delegacia  está  com  a  sua  estrutura

totalmente comprometida. Não precisaria nem de laudo, porque apenas a olho nu

percebemos a situação.

Sr. Presidente, gostaríamos de fazer esse encaminhamento ao Comando-Geral do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que, juntamente com a Polícia Militar,

presta  relevantes  serviços  à  sociedade  mineira.  No  entanto,  não  há  uma  carga

horária definida em lei.  Os servidores desses órgãos são os únicos trabalhadores

deste Estado que até hoje não possuem carga horária definida em lei. A Polícia Civil

já a possui; está definida no art. 8º da Lei Complementar nº 84. Tive a oportunidade

de ser  relator,  em 2005,  do  Projeto  de Lei  Complementar  nº  58.  Os  Agentes  de

Segurança  Penitenciários  também  já  possuem  essa  carga  horária.  Tive  a

oportunidade de ser  relator  do Projeto de Lei  nº  782,  em 2003,  na  Comissão de

Administração Pública. Portanto, são todas as carreiras da defesa social.

Fiz esse adendo, Sr. Presidente, até para dizer a V. Exa., neste momento em que

preside  esta  reunião,  que,  quando  agradeci  ao  Deputado  Durval  Ângelo  em  um

aparte ao Deputado André Quintão, fiz questão de não falar os nomes de V. Exa. e

dos Deputados Rômulo Viegas e Mourão. Talvez fosse bom V. Exa. conversar com o

ilustre Presidente desta Casa. Relatei a ele que a Comissão Especial nem sequer

permitiu um debate, e lhe disse também que a condução do processo era a forma

mais cruel e inadequada com o Deputado da base de governo. Não sou Deputado da

Oposição. Talvez V. Exa. tenha se esquecido disso, mas como V. Exa. nominou este

Deputado,  gostaria  de  lhe  fazer  um  convite.  Quem  sabe  V.  Exa.  é  suplente  da
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Comissão de Direitos Humanos, como este Deputado; quem sabe V. Exa. nos dá a

honra de, como relator da PEC, comparecer à audiência no dia 7. Lembro a V. Exa.

que,  antes  de  participar  daquela  reunião  que  fizemos,  V.  Exa.  havia  feito  um

compromisso com este Deputado de pelo menos debater a PEC. V. Exa. não honrou

esse compromisso, o que é bom que saiba.

Este parlamentar que lhes fala, quando tem de falar, o faz na frente do Deputado.

Não gosto de fazer fofoca, nem de falar nos bastidores, o que na política é comum.

Às vezes um Deputado está com um projeto interessante, quer vê-lo aprovado em

nome da sociedade, mas um outro Deputado, por trás, desarma tudo que foi feito. V.

Exa. não era obrigado a fazer compromisso com este Deputado para discussão do

projeto. Eu disse a V. Exa. e aos Deputados Rômulo Viegas e Bonifácio Mourão que

sabia perfeitamente os óbices que eu enfrentaria em relação à Proposta de Emenda à

Constituição nº 10, que tratava da carga horária.

Também disse ontem ao Presidente da Assembleia - e é bom que V. Exa. saiba o

que ele disse -que, se o Deputado não puder fazer debates nesta Casa, com o que o

Presidente  concordou  plenamente,  devemos  fechar  as  portas  do  Plenarinho e  do

Plenário. V. Exa. negou a oportunidade de fazermos debate. Volto a repetir que V.

Exa. é tão operador do direito quanto este Deputado. Parecer parece ser, então, se

há um parecer técnico contrário, V. Exa. como relator tem autonomia para mudar o

parecer. Consultor é assessor de Deputado na relatoria, mas o Deputado é o relator.

Se  V.  Exa.  quiser,  posso  nominar  as  emendas  constitucionais.  Não  é  bom  que

caminhemos em direção a esse assunto porque, do contrário,  poderemos levantar

aqui  motivação  de  quórum  na  aprovação  de  matérias,  assim  como  poderemos

levantar  leis  de  iniciativa  do  Governador,  que  foram  aprovadas,  as  quais  não

passariam na CCJ, mas passaram com a aquiescência de Deputados que aqui se

encontram. É um campo não muito bom; é um campo, eu diria, de areia movediça.

Então, Deputado, o que pedimos é debate. Se esta Casa não puder debater um

assunto, ela pode fechar suas portas. Eu disse ao Deputado Rômulo Viegas que tudo

que sufoca demais sai entre os dedos. Não sou Deputado da Oposição, mas disse ao

Deputado Durval Ângelo que não concordava com a invasão do Plenário. Disse o

mesmo ao Presidente. Todavia, vai chegando um momento em que não há para onde
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correr. O Deputado precisa tomar medidas mais radicais, porque quer cercar demais

em nome do governo, e muitas vezes o governo nem pediu isso.

Se  V.  Exa.,  que  é  relator,  quiser  debater  a  PEC,  no  dia  7  receberemos  três

Deputados de fora, como o Deputado Soares, de Santa Catarina, onde temos a carga

horária de 40 horas. Lembro a V. Exa. que policial militar e Bombeiro Militar não são

feitos de aço. Como servidor público, eles têm o direito de definir a carga horária em

lei. Se V. Exa. discorda disso, respeito. Se V. Exa. entende de forma diferente, do

ponto  de  vista  jurídico,  respeito,  mas  farei  o  contraponto  no  campo  jurídico.  Um

tratamento humilhante e degradante, uma sobrecarga de trabalho viola a dignidade

da pessoa humana. Quando há violação da dignidade da pessoa humana, V. Exa.

sabe tanto quanto eu, entramos no campo de direitos e garantias fundamentais. Não

se trata mais de lei específica, a discussão paira num plano superior, num plano bem

acima daquele que o Governador acha, que V. Exa. acha ou que eu acho. A dignidade

da pessoa humana está acima. Policial não é burro de carga, policial não é um animal

que trabalha sem respeito a sua carga horária, até porque a Sociedade Protetora dos

Animais não permite que o animal  trabalhe em excesso.  Se ocorrerem excessos,

haverá denúncias.

Quando fiz o aparte ao Deputado André Quintão, não havia citado o nome de V.

Exa., mas seria muito bom - e quero fazer aqui, de público, o convite - que V. Exa.

comparecesse dia 7, segunda-feira, às 9h30min. Quem sabe V. Exa., ouvindo outros

Deputados Estaduais oriundos da Polícia Militar, inclusive de Estados onde já se fixou

a carga horária, possa ter uma compreensão melhor. Vou repetir o que aprendi com

um grande jurista deste Estado, chamado Prof. Paulo Neves de Carvalho: “O texto

frio da lei não pode se sobrepor à questão social”. Senão, Deputado, teremos que

fechar esta Casa. Esta Casa inexiste sem a dignidade da pessoa humana, sem o

respeito  à  recomposição orgânica  de  qualquer  indivíduo.  Mas  dizer  que policial  e

bombeiro têm condição especial,  Deputado,  como dizem aí  fora,  é ensinar o Pai-

Nosso ao vigário.  Sou oriundo da Polícia Militar  e  conheço bastante a  legislação

“interna  corporis”  para  compreender  se  a  matéria  tem  vício,  se  é  ativa,  se  é

inconstitucional  ou  não.  Então  não vamos  caminhar  com  a  questão  de  que uma

comissão especial não faz debate, porque posso descrever uma série de situações e
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de votações que não aguentariam um sopro e cairiam por terra. Então é bom não

caminharmos nessa direção.

Acredito  na  sensibilidade  humana,  até  porque,  como  ser  humano,  tenho  que

acreditar. Preciso acreditar, até para que eu continue defendendo os meus propósitos,

os meus ideais.  Uma coisa V. Exa. talvez não saiba, mas saberá hoje: por causa

dessas pessoas brigo com V. Exa., com o Presidente desta Casa, com o governo do

Estado, com qualquer um, em defesa dos direitos daqueles que merecem respeito.

Policial e bombeiro não são “robocops”. Se não posso debater a carga horária deles

nesta  Casa,  debaterei  onde?  Sou  Deputado  onde?  Então  temos  que  falar  ao

Deputado Dinis Pinheiro para fechar a Casa, fechar os plenarinhos, fechar esta porta.

Não tem sentido exercer o Poder Legislativo, até porque seremos remunerados sem

exercer  o nosso labor.  Aí  entramos em outra esfera,  que é pior,  da prestação de

contas ao nosso povo.

V.  Exa.  tem oportunidade de ir  lá  pelo  menos ouvir.  Quem sabe assim  V.  Exa.

entenda as palavras do meu querido e ilustre Paulo Neves de Carvalho, que, quando

aqui esteve, com a cabeça bem branca, proferiu esta frase: “O texto frio da lei não

pode se sobrepor à questão social”. Muito menos à dignidade da pessoa humana.

Policial tem legislação especial, mas não é escravo. Ele precisa ter no mínimo uma

discussão sobre sua carga horária de trabalho.

Como disse no início,  sou favorável à aprovação do requerimento, até porque a

Comissão  de  Segurança  Pública  esteve  lá,  e  as  condições  da  delegacia  são

péssimas. Então estamos encaminhando favoravelmente o requerimento.

O Sr. Presidente - Se não estivesse presidindo, certamente usaria a palavra, mas,

na  Presidência  dos  trabalhos,  vou-me  ater  a  dizer  a  V.  Exa.  o  que  disse  na

oportunidade.  Quando  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  não  vence  as

preliminares e já é, por si só, inconstitucional, o relator não tem motivo algum para

chamar as pessoas que teriam interesse direto na sua aprovação para discutir. Este

relator não se colocará perante os interessados para dizer que é favorável, quando a

inconstitucionalidade é gritante, latente. E não é atribuição do parlamento intervir na

administração das polícias,  especialmente da Polícia  Militar.  Estados que assim  o

fizeram, todos eles, tiveram o pedido negado no Supremo. Vou-me ater a isso, e no
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momento  próprio  faremos  um  debate,  até  porque  o  prazo  e  o  momento  não

condizem.

O Deputado Sargento Rodrigues - Não foi esse o compromisso de V. Exa. com este

Deputado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.248/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 16/2011, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, os

Projetos de Lei nºs 1.079, 2.122, 2.336, 2.390, 2.444 e 2.448/2011, apreciados na

extraordinária realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 2.452/2011, que recebeu

emendas na referida reunião e foi devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira,

para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

664/2011  seja  apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  664/2011,  do  Deputado  Gustavo

Corrêa,  que  dispõe  sobre  a  criação  de  Áreas  de  Risco  Ambiental  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2.

Está,  portanto,  aprovado, em 1º turno,  o Projeto de Lei  nº  664/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011,  do

Governador  do  Estado,  que  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. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Assuntos

Municipais  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

Presidência verifica, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 7, de plano,

que não há quórum especial para votação de projeto de lei complementar, mas que

há para a apreciação da matéria constante na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011, 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 com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* – Sr.  Presidente, fiz questão de iniciar  a discussão

desse projeto sendo coerente com o que disse, no início do meu pronunciamento, em

relação às deliberações do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.

Neste Plenário aprovamos, nesse seminário, o apoio à criação do Fundo Estadual

de  Erradicação  da  Miséria,  e  uma  das  dotações  que  o  compõem  está  prevista

exatamente nesse projeto de lei. Sou relator do projeto que o cria. Não faz sentido

criar  um fundo sem recurso. Uma das questões que mais tenho abordado com a

assessoria  técnica  desta  Casa  é  exatamente  onde  identificaremos  as  fontes  de

recurso. Aliás, reitero a solicitação para que o governo nos envie esse levantamento
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sobre qual é a previsão de recursos para o fundo. Uma das fontes está prevista nesse

projeto de lei.  São aqueles recursos que poderão advir  da elevação em 2 pontos

percentuais  sobre  os  chamados  produtos  supérfluos  –  obviamente  drogas  lícitas,

como bebidas, cigarros e armas. Então há uma possibilidade de arrecadação desse

recurso para o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria.

O Projeto de Lei nº 2.447, no seu art. 12A, prevê exatamente esse acréscimo, que

estará previsto até 31/12/2015. Gostaria de dizer que há uma negociação na Casa

para a discussão de outros itens desse projeto. Na minha opinião, esse art. 12A é

absolutamente  necessário;  aliás,  diria,  até  intocável  do  ponto  de  vista  desses

aspectos e da caracterização desses produtos supérfluos. Agora, a aprovação dele

tem de ocorrer também num tempo curto. Deputado Rômulo Viegas, veja bem que

esse é um projeto do governo. Faço aqui um apelo. Estou pedindo aos Deputados

que cheguem a um entendimento o mais rapidamente possível. Isso seria importante

porque esse projeto viabiliza os recursos para o Fundo Estadual de Erradicação da

Miséria,  pelo menos naquilo  que é fundamental.  Obviamente podemos excluir  um

segmento ou outro menor que não cause tanto impacto na arrecadação para esse

fundo. Espero que os setores que têm uma grande possibilidade econômica deem

uma contribuição importante para a superação da pobreza num lastro federal, porque

o ADCT da Constituição de 1988 abre porta para esse tipo de acréscimo no imposto -

aumento de 2% em produtos supérfluos.

Portanto quero reiterar o nosso apoio a esse aspecto específico. Estudarei outras

formas.  Há  um  outro  projeto  do  Governador  pelo  qual  também  temos  simpatia,

porque cria a taxa da mineração. É um projeto importante. Não tenho problema algum

em  defendê-lo,  mesmo  sendo  da  Oposição,  porque  a  atividade  minerária  tem

capacidade  contributiva.  Sabemos  da  importância  dela  para  o  Estado  de  Minas

Gerais. Além disso, a economia mineira tem vários componentes, e esse componente

da  mineração  é  importante.  Seja  do  ponto  de  vista  da  CFEM  e  de  outras

possibilidades, é um segmento que proporcionalmente paga muito pouco. Por isso,

conforme disse, esse projeto do governo que cria essa taxa é importante.

Como é uma taxa que não tem definição e destinação muito claras,  há que se

pensar também, quem sabe, em utilização de uma parte dela para esse fundo de
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erradicação  da  miséria.  Iria  além:  acho  que  também  podemos,  em  outras

possibilidades legais e jurídicas, identificar no conjunto da arrecadação do Estado

outras fontes de recursos.

Faço essa defesa e quero dar uma explicação aos Deputados.  Sabemos que o

comprometimento hoje da receita do Estado com despesas de pessoas, de custeio e

de pagamento da dívida é muito grande. Essa também é uma outra fonte importante.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão e o Deputado Carlin Moura têm batido na tecla:

renegociar os termos de pagamentos da dívida, os índices de reajuste dessa dívida

para liberar recursos para investimentos. Agora, se temos hoje um Estado com uma

situação financeira engessada,  com recursos  diminutos para  investimentos,  ao  se

criar  um  fundo  específico  de  erradicação  da  miséria,  podemos  garantir  recursos

carimbados para essa área. Essa é a importância do fundo de erradicação da miséria:

ele é uma forma de livrarmos do conjunto do Orçamento uma parcela específica para

as ações de superação da pobreza. É lógico que teremos um diálogo com outras

áreas de políticas públicas que não estão incluídas no projeto original do governo. Por

exemplo, as ações que buscam e visam a garantir o direito humano à alimentação. É

fundamental  que  os  recursos  do  fundo  possam  ser  utilizados  nas  políticas  de

segurança alimentar.

Temos também de definir melhor o conselho gestor desse fundo. Pela proposta que

veio, haverá uma participação expressiva de setores governamentais. Algumas áreas

em  que  existem  conselhos  de  políticas  públicas  estão  excluídas  desse  conselho

gestor,  e esse é um outro ponto sobre o qual também gostaria de me aprofundar

mais. Também procuramos essa convivência de um fundão de erradicação da miséria

com áreas que têm fundos específicos. Vou mencionar duas: Fundo para a Infância e

a Adolescência e Fundo Estadual de Assistência Social.

Já  deixo  aqui  uma proposta.  Estive  com  o  Governador  Anastasia  junto  com  o

Colegiado de Gestores Municipais  da Assistência Social,  e  apresentamos a ele a

proposta de universalização do Piso Mineiro da Assistência Social, proposta que foi

reiteradas  vezes  discutida  e  apoiada  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”.  O  Governador  disse  o  seguinte:  “Deputado,  tenho  simpatia  pela

proposta”. Hoje, pela proposta do Estado, só se vai universalizar o piso em 2014. O
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que é universalizar o piso mineiro? É ter aquele valor fixo por família do Cadastro

Único, que os Municípios atendem no Sistema Único da Assistência Social. Então,

tem-se o repasse do Estado, o repasse fixo por Município. Hoje ele é feito para 214

Municípios. A previsão é de que ele cubra os 853 Municípios até 2014. Queremos

puxar isso para 2012,  porque,  se temos uma meta de superação da pobreza até

2014,  devemos  começar  antes  esse  trabalho.  O  Município  deve  estruturar  seu

sistema antes, tem de fazer a busca ativa antes, e deve realizar antes o seu concurso

público para ter pessoal qualificado nessa área.

Fiz os levantamentos de impacto dessa proposta. O Governador falou que tinha

simpatia por ela,  mas me pediu que apontasse a fonte de recursos para cobri-la,

porque a situação financeira do Estado enfrenta dificuldades. Eu lhe disse que tinha

encontrado a fonte: exatamente o art. 12 A, que vai para o Fundo de Erradicação da

Miséria.  Já  solicitei  ao  governo  o  levantamento  do  valor  estimado,  mas  tenho  a

convicção de que será mais de R$24.000.000,00. Essa proposta será apresentada no

PPAG. Aproveito a oportunidade para chamar os Deputados a participar dos debates

de 7, 8 e 9/11/2011.

Se aprovarmos essa proposta, vamos beneficiar todos os 853 Municípios de Minas

Gerais. Veja-se a importância dela. Esta Casa aprovou uma lei, originada de projeto

de  minha  autoria,  que  transforma o  Sistema Único  da Assistência  Social  em  lei,

permitindo  que  parte  dos  recursos  seja  gasta  para  pagamento  das  equipes  de

referência do Centro de Assistência Social.

Vamos juntar três ações: criar o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria; aprovar

recursos adicionais para esse fundo; e, no PPAG, universalizar o piso para todos os

Municípios. Já aprovamos uma lei - e o Governador a sancionou - que permite utilizar

esses recursos na criação de equipes de referência.

A Assembleia, em um ano, criará condições de fortalecimento do Sistema Único da

Assistência  Social  em Minas,  favorecendo a  busca ativa  dos  pobres  em extrema

vulnerabilidade,  a  chamada  situação  de  miséria,  e  incorporando-os  a  programas,

benefícios  e  serviços que possibilitem sua emancipação.  Estou  registrando essas

propostas.

O que esse projeto, que aparentemente altera a legislação tributária, tem que ver



105
____________________________________________________________________________

com o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”? Tudo. Se existem recursos,

nada  adianta.  Como  já  disse:  não  adianta  realizar  seminários,  editar  lindas

publicações para ficarem acumulando poeira nos gabinetes. Temos de transformar as

propostas em ações efetivas. Essa deve ser a nossa prática rotineira.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Primeiramente, cumprimento V. Exa.

e ressalto que sinto orgulho de ser seu colega nesta Casa. Conheço o empenho e a

luta de V. Exa. No campo da sua atuação, V. Exa. tem nos dado muito orgulho e ao

Parlamento mineiro; por isso fico muito à vontade para aparteá-lo.

V.  Exa.  tem  razão  quando diz  que  não  podemos  fazer  aqui  seminários,  fóruns

técnicos e ciclos de debates para as publicações resultantes desses eventos ficarem

acumulando poeira na biblioteca. Concordo. É preciso que haja maior efetividade em

nossas ações.

Sou autor de um projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública,

vinculando as taxas de segurança pública, uma espécie de tributo. À luz do Código

Tributário  Nacional,  tem  de  haver  vinculação:  taxa  de  iluminação  pública  com

iluminação pública. Só se poderá cobrar a taxa se houver iluminação pública. Assim,

a taxa de segurança pública deveria ir para o Fundo Estadual de Segurança Pública.

É um projeto de minha autoria, que tem enfrentado óbice no que se refere ao vício de

iniciativa, mas é uma proposta que precisa avançar.

É  muito  bom  termos  um  parlamentar  com  uma  visão  ampla.  Só  assim

conseguiremos  avançar  cada vez mais  no Estado.  Esse fundo é resultado dessa

visão.

Ainda há Prefeitos inescrupulosos - não há outro nome a dar -, que se consideram

chefes de  polícia.  Porque fornecem, por  força  de  convênio,  gasolina,  material  de

escritório e de limpeza, entendem que são chefes de polícia e passam a interferir nas

ações da polícia local, do destacamento local, muitas vezes comandado por um Cabo

ou um Sargento. Isso é absurdo, e é por esse motivo que temos de buscar sempre

uma visão ampla do Estado.

É o que se vê na preocupação que V. Exa. expõe aqui, de abordar o PPAG, a LDO

e o Orçamento, tendo sempre a visão sistêmica de ligar a aprovação de uma lei, a

sua efetiva execução. É por causa disso que me sinto orgulhoso de ser seu colega
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nesta  Casa.  V.  Exa.  trata  agora  de  um assunto  importantíssimo,  e  é por  demais

necessário  que  todos  tratemos  dele.  Pode  contar  com  este  Deputado,  sempre

presente neste Plenário, para apoiar V. Exa. nesse encaminhamento.

O Fundo de Segurança Pública vincula as taxas de segurança pública, para garantir

a autonomia do destacamento ou da delegacia local, porque a falta dessa autonomia

no campo financeiro implica a interferência do Chefe do Poder Executivo Municipal

nas  ações  da  polícia.  Às vezes,  um cidadão é  multado,  mas tal  cidadão é  cabo

eleitoral do Prefeito, que acha que pode dar ordens à polícia... Se ele for um Prefeito

sério e, do ponto de vista cultural, com maior conhecimento da legislação, vai saber

que  não  pode  fazer  isso  e  que  a  interferência  é  ilícita.  Mas  muitos  interferem,

ameaçam,  fazem  chantagens  do  tipo  dizer  que  vão  pedir  ao  Comandante  para

transferir  aquele Sargento ou Cabo. Tive uma experiência dessa em Moema, cujo

Prefeito teve a coragem de dizer para o Deputado que o Cabo não estava afinado

com ele e que, por isso, havia pedido a sua saída ao Comandante do Batalhão. Não

estar afinado significava que não tirava as multas dele. Tirar multas é crime, não é,

André? Ora, se o Estado, o poder público faz uma autuação, ela deve seguir o devido

processo legal: ele vai ser notificado e apresentar sua defesa, mas tudo tem de seguir

o curso legal. E ele queria que a multa fosse retirada.

Falando  em  visão  macro,  é  claro  que,  como  legisladores,  temos  de  ter  uma

percepção muito rápida e aguçada do interesse coletivo, porque a melhor maneira de

apresentar  um projeto é estar  sintonizado com as aspirações, ideias, sugestões e

muitas vezes com o sofrimento de uma camada da população. Aí, você é inspirado e

instigado a pensar em uma proposta de lei que possa amparar e ajudar. Vendo que V.

Exa.  também  trabalha  com  essa  sintonia  fina,  leio  um  projeto  de  resolução  que

apresentamos e que certamente  contará com o apoio  de  V.  Exa.  e do  Deputado

Rômulo Viegas. “Fixa a data-base para os servidores da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais

decreta:  Art.  1º  –  Fica  fixada  em  1º  de  março  a  data-base  para  a  revisão  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Legislativo do Estado, nos termos

do art. 37, inciso X da Constituição da República”. Tenho certeza de que conseguirei o

apoio  incondicional  e  absoluto  de  V.  Exa.  e  de  sua  bancada,  assim  como  do
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Deputado Rômulo Viegas. Até porque é com essa mesma visão que apresentamos o

projeto: está na hora de desvincularmos os reajustes do Legislativo à aquiescência e

à benção dos demais Poderes. É preciso que o Legislativo tenha pernas próprias

para andar,  ou teremos que alterar a Constituição da República, dizendo que não

temos autonomia financeira, administrativa e orçamentária.

Parabéns.  Que  Deus  continue  iluminando  V.  Exa.  nessa  luta.  Precisamos  de

pessoas como V. Exa., pensando nesta linha, nesta direção: erradicar a pobreza é

uma das formas que temos de minimizar o sofrimento da nossa população. Parabéns.

Que  V.  Exa.  continue  brilhando  e  enaltecendo  o  parlamento  mineiro,  como vem

fazendo. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Com

certeza essa proposta terá todo o nosso apoio. Concordo com V. Exa., pois a adoção

da instituição de fundos é importante,  pois  dá  a justa  e adequada destinação do

recurso em áreas estratégicas. Educação, saúde, pobreza e segurança pública são

áreas que não podem ficar sujeitas a quedas de receita, contingenciamentos e crises.

Elas têm de ter o recurso priorizado acima de tudo.

Gostaria de dizer aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que irão até se cansar

de ouvir esta expressão: “universalização do piso mineiro da assistência social”. Para

mim, esta proposta que saiu do seminário legislativo e foi discutida na conferência

estadual da assistência social é uma das mais importantes. Aliás, ela tem o apoio de

todos os gestores municipais de assistência social.  No entanto,  um cidadão pode

perguntar:  “Poxa,  como  isso  poderá  resolver  a  vida  do  cidadão?”.  É  importante

esclarecer que é no Centro de Referência de Assistência Social - Cras - que se tem o

trabalho com as famílias do Bolsa Família, com aquele jovem que está começando a

entrar no mundo das drogas, que precisa de ter o acompanhamento sociofamiliar e

ser encaminhado para a área de saúde. É ali, no Cras, que se desenvolverão ações

no horário extraescolar; que se cuidará do idoso abandonado pela família e que se

dará assistência à pessoa com deficiência que não teve acesso a um benefício de

prestação continuada.

Nos  Centros  de  Referência  Especializados  de  Assistência  Social  -  Creas  -  se

realizam trabalhos com crianças que estavam em trabalho infantil e com as vítimas de
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violência e abuso sexual, além das iniciativas promotoras de renda, de geração de

trabalho  e  da  economia  solidária.  É  no  Cras  que  se  podem  articular  as  demais

políticas públicas: saúde, educação, esporte, cultura, lazer,  geração de emprego e

renda, inclusão produtiva.

Gostaria de pedir o apoio a essa proposta, que custará R$24.000.000,00, em um

orçamento de R$50.000.000.000,00. É uma proposta perfeitamente possível de ser

incorporada  e  beneficiará  todos  os  Municípios,  todas  as  regiões  de  Minas.  Não

excluirá ninguém. É bem melhor apoiar essas ações gerais do que apresentar uma

emenda  de  R$30.000,00  ou  ficar  o  ano  inteiro  para  liberar  uma  emenda  de

R$50.000,00 para uma pequena reforma, pintar uma escola ou um posto de saúde.

Isso é importante, até porque os Municípios e os Prefeitos nos requisitam, mas está

na hora de olharmos o Orçamento grande em políticas estruturantes, sem aquela

fixação em retorno eleitoral. Temos de pensar nas políticas públicas. Portanto, essa

proposta será apresentada pela comissão de representação do seminário legislativo

ao PPAG, antecipando a cobertura de todos os Municípios para 2014.

Uma outra área a ser beneficiada com os recursos do Fundo Estadual de Combate

e Erradicação da Pobreza, caso esse Projeto nº 2.447/2011 seja aprovado, é a área

do saneamento ambiental, principalmente com a disponibilidade de recurso hídrico no

semiárido mineiro.

Água para Todos, isso está previsto no Fundo Estadual de Combate e Erradicação

da  Pobreza.  Essa  é  outra  proposta  unânime  que  apareceu  no  seminário,

principalmente  nas  etapas  do  Norte  do  Jequitinhonha,  do  Mucuri  e  também,  em

alguma medida, do Rio Doce. Temos comunidades rurais que não têm água para

consumo  humano,  e  já  falei  disso  aqui  várias  vezes.  Apresentarei  um  projeto

estruturador ao PPAG.

O Governador, por meio do seu Secretário Bilac Pinto, da Sedru, assumiu com este

Deputado  o  compromisso  de  atender  todas  as  comunidades  com menos  de  200

habitantes com um plano que já teria início neste final de ano ou no início de 2012.

Então é importante também ampliarmos as metas de cobertura previstas  nesse

projeto estruturador. E está previsto nele esse artigo que pode gerar receita para o

Fundo Estadual de Erradicação da Miséria.
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Então,  Deputado  Rômulo  Viegas,  essas  duas  ações,  o  Água  para  Todos  e  a

universalização do piso da assistência social, são estruturantes e merecerão desta

Casa uma análise muito atenta, tenho certeza.

Outra  coisa  importante  é  o  projeto  estruturador  da  agricultura  familiar.  O

Governador mandou um projeto estruturador na proposta do PPAG, e já pude estudá-

lo. Assim como a criação das subsecretarias da agricultura familiar, ele é um projeto

importante.  Aliás,  temos  pessoas  competentes  dirigindo  esses  órgãos,  mas  a

proposta  orçamentária  que  veio  é  de  R$500.000,00.  Então  imaginem  um  projeto

estruturador prioritário com o valor de apenas R$500.000,00.

Esse projeto tem como uma das suas principais finalidades organizar o agricultor

familiar para o cumprimento da Lei nº 11.947, de 2009. Que lei é essa? É a lei federal

que obriga que pelo menos 30% de todo o recurso gasto na alimentação escolar seja

dirigido à agricultura familiar.  Seja a Diretora, seja a prefeitura, seja o governo de

Estado o comprador, é obrigatório adquirir 30% de produtos da agricultura familiar, no

mínimo. Essa lei é muito boa porque as crianças serão beneficiadas com alimentos

de melhor qualidade e a economia local melhora, porque, em vez de se comprarem

os alimentos de um grande atacadista de outro Estado, você compra ali do agricultor,

que recebe aquele recurso e vai à esquina comprar sua roupa, seu sapato, sua bota,

sua enxada no Município. Isso aquece a economia local e é bom para o cofre público

porque gera economia.

Mas,  para  essa  lei  ser  efetivada,  é  preciso  haver  um  nível  de  organização  do

agricultor.  Ele  deve ter  a declaração de aptidão ao Pronaf  -  DAP -  e deve haver

também orientação por parte de nutricionistas nas escolas, para que aquele alimento

produzido seja condizente com as necessidades nutricionais das crianças. Então é

difícil  efetivá-la?  Sim,  mas não  há mistério.  O  caminho está claro,  e  o  seminário

apontou as propostas.

Primeiro, o governo do Estado tem de contratar, no mínimo, uma nutricionista e um

auxiliar dietético para cada uma das superintendências regionais de ensino. Lá eles

orientarão as escolas a adaptarem o cardápio, até mesmo seguindo a vocação de

cada  região.  Às  vezes,  o  agricultor  familiar  produz  somente  um  produto,  e  a

alimentação tem de ser variada e balanceada.
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A Emater  tem  de  estar  disponível  para  auxiliar  esse  agricultor  familiar.  Para

desenvolver certas culturas, há determinadas especificidades: quando, onde e com o

que plantar. Deve haver também organização jurídica.

Então,  primeiro,  que bom que  isso veio  e  que  bom que veio  como um projeto

estruturador.  Sempre lutamos,  e o máximo que consegui  aqui,  nas audiências  do

PPAG,  foi  colocar  ação  em  programa  existente.  Sempre  colocávamos  ação  no

programa estruturador Minas sem Fome: apoiar os agricultores familiares no efetivo

cumprimento da Lei nº 11.947.

Incluímos essa ação em 2009 e em 2010. Agora vem como projeto estruturador, o

que é bom, mas, com R$500.000,00 é muito ruim, porque assim não dá para fazer

nem projeto piloto. Essa é outra área. Se ampliarmos a abrangência do fundo de

erradicação da miséria, quem sabe poderemos encontrar um aporte para essa área

tão importante de combate à fome?

Sr. Presidente, a tramitação do Projeto de Lei nº 2.447 traz outros itens que não

estão  relacionados  a  esse  assunto,  mas  que  são  importantes,  porque  reduzem

alíquota. Há redução de carga tributária, por exemplo, nas operações internas com

feijão, cuja participação é grande na dieta do povo mineiro e brasileiro.

Nessa discussão, quero focar o art. 12, que permite o acréscimo na tributação de

coisa supérflua, o que não pesa no bolso das pessoas, até porque são segmentos

que não terão nenhuma necessidade de transferir isso para o cidadão, dados os altos

lucros que já têm. É muito importante aprovarmos esse projeto, e temos que agilizar

isso.  Se tivermos a garantia  de ele ser aprovado,  e conjuntamente aprovarmos o

fundo para erradicação da miséria, teremos mais segurança para, no PPAG, apontar

essas novidades. Poderemos responder à pergunta do Governador sobre a origem do

recurso. Recurso não se inventa, temos que identificá-lo, temos de ser responsáveis

para que o discurso não seja exercício de retórica na tribuna. Eu me comprometi com

o Governador  a identificar  essas fontes  no  Orçamento para que pudéssemos ser

efetivos  na  concretização  dessas  propostas.  Esse  projeto  é  muito  importante  e

merece aprofundamento.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
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O Deputado André Quintão - Como há um Acordo de Líderes para se chegar a um

substitutivo que contemple a todos exatamente para acelerar a sua votação, e vendo

que não há quórum para continuidade dos trabalhos, vou pedir o encerramento, de

plano, da reunião, preservando o tempo restante de 26 minutos e 10 segundos, para

que possamos continuar o debate com um número maior de Deputados e Deputadas

presentes.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - 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 31,

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 2.237/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Escolinha de Futebol São José Esporte Clube,

com sede no Município de João Pinheiro.

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 2.237/2011 pretende declarar de utilidade pública a Escolinha de

Futebol São José Esporte Clube, com sede no Município de João Pinheiro, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que tem por  escopo  a  difusão  da

prática do esporte entre o público infanto-juvenil da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  esportivas  voltadas  às

crianças  e  aos  adolescentes  carentes;  monitora  os  níveis  de  aprendizagem  das

crianças e dos adolescentes juntamente com as escolas do Município; esclarece e
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orienta  os  pais  no  acompanhamento  da  vida  escolar  e  esportiva  de  seus  filhos;

sensibiliza a sociedade e o governo no que toca ao problema das crianças carentes e

dos menores de rua; ministra cursos de futebol masculino e feminino; preenche o

tempo  ocioso  das  crianças  com  a  prática  do  futebol;  utiliza  o  esporte  como

instrumento de socialização e educação; descobre novos talentos para as categorias

de base dos grandes clubes de futebol do País; defende e protege o meio ambiente;

e presta assistência social aos necessitados.

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

educação, 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  Escolinha  de  Futebol  São  José

Esporte  Clube,  consideramos  meritória  a  proposta  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.237/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31de outubro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.334/2011

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, na modalidade

de educação de jovens e adultos – EJA –, localizada na Rodovia BR-356, Km 189, no

Município de Muriaé.

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.334/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Maria  Auxiliadora  Faria  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio,  na

modalidade de educação de jovens e adultos – EJA –, que funciona na Penitenciária

Manoel Martins Lisboa Júnior, localizada na Rodovia BR-356, Km 189, no Município

de Muriaé.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa.

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

Colegiado  Escolar  daquela  unidade  educacional,  que,  em  reunião  realizada  em

4/3/2011, homologou, pela maioria dos votos de seus membros, a indicação do nome

de Maria Auxiliadora Faria para sua denominação.

A homenageada  foi  Inspetora  Escolar,  Diretora  e  Superintendente  Regional  de

Ensino de Muriaé, tendo sua vida sempre voltada à educação. No exercício dessas

várias  funções  em  prol  de  uma educação  de  qualidade  para  todos,  deixou  uma

herança de realizações e exemplos de integridade e honestidade.

Destacou-se  também  como escritora.  Foi  membro correspondente  da  Academia

Petropolitana  de  Poesia  Raul  de  Leoni  e  da  Academia  de  Letras  de  Brasília,

publicando três obras literárias: “Lavei Meu Coração”, “A Flor do Hibisco”, “O Que

Ficou dos 178 Anos da História de Muriaé”.

Por sua contribuição para o bem-estar de toda a comunidade, especialmente do

segmento escolar, consideramos meritória a iniciativa de dar o nome da professora

Maria Auxiliadora Faria à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

Penitenciária Manoel Martins Lisboa Júnior, no Município de Muriaé.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.334/2011,

em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2011.
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Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA O 2º 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.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XI,

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 institui um auxílio financeiro, sob a denominação de Bolsa

Reciclagem,  por  meio  da  qual  o  Estado  concederá  incentivo  às  cooperativas  e

associações de catadores de materiais recicláveis, tendo como pressuposto básico a

prestação de serviços ambientais. Trata-se da criação de um mecanismo financeiro

de ação governamental para estímulo aos catadores, com reconhecimento de que

sua atividade traz um benefício adicional à sociedade e ao meio ambiente, uma vez

que o processo de coleta e a consequente comercialização dos resíduos recicláveis,

incorporados novamente à cadeia produtiva, traz de forma indireta ganho ambiental,

ao diminuir a pressão sobre o meio ambiente, para o qual se destinará um menor

volume de rejeitos.

Conforme foi  dito  nesta Comissão,  por  ocasião da apreciação da matéria no 1º

turno,  o  “pagamento pelos  serviços ambientais”  –  PSA –  já  é  uma realidade nas

ações e programas da administração pública, a exemplo do Bolsa Verde, cujo objetivo

é o de apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa em Minas Gerais, mediante

a  remuneração  dos  serviços  ambientais  aos  proprietários  e  posseiros  que  já

preservam ou que se comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em

suas  propriedades  ou  posses.  Nesse  caso,  dá-se  prioridade  aos  agricultores

familiares  e  pequenos  produtores  rurais.  Em  relação  ao  Bolsa  Reciclagem,  os

catadores de materiais recicláveis que fizerem jus ao benefício o receberão tendo
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como  base  a  segregação,  o  enfardamento  e  a  comercialização  dos  materiais

recicláveis, como: papel, papelão e cartonados; plásticos; metais; vidros; ou outros

resíduos  pós-consumo,  conforme  dispuser  o  regulamento.  Essa  medida  mantém

sintonia  com as  diretrizes  que orientam a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,

disciplinada pela Lei nº 18.031, de 2009, que propugna o reconhecimento da atuação

dos catadores nas ações que envolvam o fluxo dos resíduos sólidos, competindo ao

poder público fomentar a formação de organizações, associações ou cooperativas,

capacitadas, por sua própria finalidade, a assumir parcerias em programas eficientes

de coleta seletiva.

No primeiro turno, esta Comissão opinou pela aprovação da matéria na forma do

Substitutivo  nº  1,  incorporando  sugestões  do  grupo  de  trabalho  que  reuniu

representantes do Poder Executivo e das principais instituições que representam os

catadores no Estado, o qual definiu, em especial, a forma de concessão do incentivo

pecuniário às entidades e o percentual, fixado em, no mínimo, 90%, a ser repassado

diretamente aos cooperados. Do total dos recursos a ser destinado a cada uma das

entidades  cadastradas  e  habilitadas,  até  10% poderá  ser  usado  para  custeio  de

despesas  administrativas,  de  investimento  em  infraestrutura,  de  capacitação  do

trabalhador ou formação de estoque de material reciclável.

A proposição  em  exame foi  objeto  da  atenção  do  segmento  dos  catadores  de

materiais recicláveis, que participaram ativamente de todas as etapas do Seminário

Legislativo  Pobreza e Desigualdade,  os quais  deram um firme aval  à matéria,  ao

confirmar,  entre as  84 propostas priorizadas no documento final,  a  de nº  60,  que

pleiteia a “aprovação e destinação de recursos para assegurar o Bolsa Reciclagem

como instrumento para pagamento das associações e cooperativas de catadores de

material reciclável por serviços ambientais.“

Avaliamos que o vencido em 1º turno representa um grande passo do Estado no

sentido de proporcionar melhores condições de vida a uma classe de trabalhadores

que luta com denodo para resgatar o seu valor e dignidade.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.122/2011, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 31de outubro de 2011.

Célio  Moreira,  Presidente  e relator  – Luzia  Ferreira – Gustavo Corrêa  – Duarte

Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 2.122/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  material

reutilizável e reciclável – Bolsa Reciclagem.

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;
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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;

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;
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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

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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/10/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento do Sr. Nelson dos

Santos Cunha, ocorrido em 26/10/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Gustavo Perrella em que notifica sua ausência do País no período de

27/10/2011 a 3/11/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Deputado  José  Henrique  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Sr.  Ricardo  Rocha  -

Palavras do Deputado Federal Eduardo Azeredo - Exibição de vídeo - Apresentação

musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Rogério Correia.

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  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Prof.  Hilton  Rocha  pelo

centenário do seu nascimento.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ricardo Rocha,

médico oftalmologista e filho do Professor Hilton Rocha; Deputado Federal Eduardo

Azeredo, ex-Governador do Estado; e ex-Deputado Ronaldo Magalhães, Secretário

Adjunto de Estado  de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

ex-Deputado Ruy Muniz, professor, Diretor e fundador da Faculdade Unidas do Norte

de  Minas  -  Funorte  -,  Presidente  de  honra  da  Associação  Educativa  do  Brasil  -

Soebras -, atual gestora e mantenedora da Fundação Hilton Rocha, que rende suas

homenagens  à  família  do  Prof.  Hilton  Rocha;  João  Ângelo  Siqueira,  Diretor  da

Sociedade Mineira de Córneas - Somic -, representando a Associação Brasileira de

Banco de Olhos e Transplante de Córnea; da Exma. Sra. Ariadna Muniz, Diretora-

Geral da Fundação Hilton Rocha; do Exmo. Sr. Christiano Barsante, Presidente do

Instituto Hilton Rocha; da Exma. Sra. Raquel Muniz, Presidente da Soebras; e do

Exmo. Sr. Dr. Cleber Godinho, representando a Sociedade Brasileira de Lentes de

Contato, Córnea e Refratometria.

Execução do Hino Nacional

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

pelo baixo barítono Israel Balabram, acompanhado pela pianista Daniella Costa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado José

Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado José Henrique

Boa  noite  a  todos!  Cumprimento  os  Exmos.  Srs.  Ricardo  Rocha,  médico-

oftalmologista e filho do Prof. Hilton Rocha; Eduardo Azeredo, Deputado Federal, ex-

Governador do Estado e ex-Senador; e Ronaldo Magalhães, Secretário Adjunto de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas, nosso ex-colega nesta Casa - é uma honra recebê-lo. Cumprimento também o

Dr. Ruy Muniz, nosso ex-colega; toda a Diretoria da Fundação Hilton Rocha; o Dr.

Cleber  Godinho, meu amigo de muitos anos do nosso Leste de Minas,  da nossa

Caratinga; e, em seu nome, todos os médicos aqui presentes, todos os funcionários

da Fundação Hilton Rocha e os discípulos do Prof. Hilton Rocha.

É um momento de grande honra a realização desta homenagem a um dos maiores

expoentes  da história  da medicina  de  Minas Gerais,  o saudoso e admirado Prof.



121
____________________________________________________________________________

Hilton Rocha. O maior oftalmologista de sua época pertenceu a uma grande geração

de médicos mineiros, que, além de se dedicarem à clínica, foram grandes professores

de nossa Faculdade de Medicina, que, graças a eles, desde o início é considerada

uma das mais importantes do Brasil.

É uma rara geração que nos deu essa plêiade de raros talentos. Entre eles, um, em

especial, ainda revelou, ao lado de profundo saber linguístico e uma alentada cultura

clássica, extraordinário sentimento humanitário pelo qual não distinguia sua clientela,

nunca recusando o doente desprovido de meios para pagar uma consulta.

Esse médico, vanguardista em sua especialidade, não se dobrou à vaidade nem fez

render, mercantilmente, os dividendos de seu saber e de suas habilidades.

Hilton  Rocha,  procurado  por  gente  com  sérios  problemas  oftalmológicos,

confrontada  com  a  possibilidade  da  cegueira  e  as  aflições  decorrentes,  não  se

encerrou em uma clínica luxuosa e só acessível a bem poucos, como poderia ter

feito.  Pelo  contrário,  continuou ensinando sua técnica  cirúrgica  aos médicos mais

jovens e atendendo gratuitamente aos muitos pacientes que não tinham meios de

custear uma tão desejada cirurgia.

Por isso sempre era reconhecido e apontado, pelas ruas de Belo Horizonte, como

um sábio e humanista, ainda reverenciado por gente de toda parte por ele curada.

Era uma época em que as pessoas, bem além da ambição do sucesso, da fama e

da  recompensa  financeira,  respeitavam  seus  semelhantes  e  ofereciam

espontaneamente ao mundo o melhor delas mesmas. Prezava o genuíno amor ao

próximo.  A humildade  e  a  coerência  foram marcas  que  deixou em seu  produtivo

caminho realizado entre nós, levando o devido respeito ao médico digno, ao professor

íntegro, ao cientista desprendido.

Homenagear o Prof. Hilton Rocha significa reconhecer o valor de quem realmente

merece, pois sua presença e sua memória, sem recurso a nenhum artifício midiático,

revestem-se  de  autenticidade,  pois  nada  têm  de  calculado  ou  programado.  Pelo

contrário,  foram  construídas  ao  longo  da  vida,  uma vida  privilegiada  e  plena  de

sentido, sem egoísmo ou fatuidade, voltada à cura e ao alívio dos que fisicamente

padeceram.

Com  os  recursos  que  teve  em  seu  tempo  de  precária  tecnologia,  conseguiu
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notáveis resultados, além de criar hospitais, máxima referência de sua consciência

social.

Belo Horizonte e Minas Gerais têm uma dívida enorme para com o Prof.  Hilton

Rocha. Esta homenagem, por mais sincera, ainda é pouco para o tamanho desta

vasta  alma,  cujo  exemplo  precisa  continuar  vivo  e  reverenciado  nesta  época  tão

carente dos valores que este homem representou com intensidade e plenitude. Muito

obrigado.

Entrega de Placa

O locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  José  Henrique,  1º-Vice-Presidente  da

Assembleia Legislativa, representando o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta

Casa, fará a entrega ao Sr.  Ricardo Rocha, médico oftalmologista e filho do Prof.

Hilton Rocha, nosso homenageado, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  (-  Lê:)  “Raros  são  os  indivíduos  que

conseguem reunir em si tantas e tão variadas qualidades humanas e combinar tais

atributos à posse de múltiplas aptidões. Além de consciencioso médico, Hilton Ribeiro

da Rocha foi carismático professor, arrojado pesquisador, fino literato, generoso líder,

dedicado pai de família. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dirige

esta  homenagem  póstuma  ao  eterno  Prof.  Hilton  Rocha,  pelo  transcurso  do

centenário de seu nascimento”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ricardo Rocha

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do  Estado  de  Minas  Gerais,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem, neste ato representando o Presidente Deputado Dinis Pinheiro; Exmo.

Deputado  Federal  e  amigo  Eduardo  Azeredo;  Exmo.  Sr.  Ronaldo  Magalhães,

Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas; queridos amigos; caros colegas; senhoras e senhores,

boa noite!

Os únicos bens intocáveis são aqueles que acumulamos no cérebro e no coração e,

quando eles nos faltam, nenhum tesouro do mundo é capaz de substituí-los. Sei que

o  tempo  não  atenua  o  afeto,  mas  contribui  para  diminuir  a  emoção,  deixando
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sobrenadar o reconhecimento dos grandes valores perdidos. Caros amigos, a história

da  humanidade  nada  mais  é  que  a  biografia  de  seus  grandes  nomes  e,  nesse

particular, o nome de meu pai Hilton Rocha, sem nenhum favor, será para sempre um

marco que, por meio de longa e ininterrupta atividade, deixou-nos a insigne herança

de beleza ética, moral e científica. Temos, pois,  de relembrar sempre os feitos de

nossos mestres e temos a obrigação de render-lhes homenagens. Tenho a certeza de

que nada poderia ser mais honroso para o meu pai  que o reconhecimento leal  e

sincero daqueles que foram realmente seus grandes amigos.

Senhoras e senhores, o bem único e mais precioso que nos restou de meu saudoso

pai foi, sem dúvida, a imagem de sua vida; vida essa que, ao longo dos anos, afirmou

os  princípios  de  sua formação moral  e  que  se  tornou  para  nós  o  exemplo  mais

edificante de uma consciência adulta, serena e sem intermitências, forte com doçura,

reta e suave, iluminada e generosa, em tudo capaz de ampará-lo em seus atos de fé,

de benemerência e de amor. Hilton Rocha soube muito bem dignificar a missão do

homem sobre a terra, fazendo de sua medicina um verdadeiro sacerdócio. Não nos

importa  alcançá-lo,  mas  valerá,  sim,  a  coragem  de  seguir  seus  passos  firmes  e

retilíneos em busca de nossos mais nobres ideais. Hilton Rocha, uma criação divina

feita para a ciência e para os homens.

Senhoras  e  senhores,  a  razão  pode  nos  advertir  do  que  devemos  evitar,  mas

apenas um coração simples e agradecido pode nos dizer o que devemos fazer. É por

esse motivo que aqui estou, em nome de nossa família, para agradecer, em especial,

ao Deputado José Henrique e a todos desta Casa, na pessoa de seu Presidente, que

contribuíram para esta belíssima homenagem de carinho, reconhecimento e gratidão

prestada ao meu querido pai pela passagem de seu centenário.

Um dia,  porém, Deus ergueu-lhe a fronte,  pediu-lhe  que contemplasse o  céu e

dirigisse o seu olhar para a mais linda das estrelas, a fim de que pudesse repousar

em paz. Partiu o pai, nosso grande e inesquecível mestre, mas ficou o seu exemplo

de vida, para eternizar-lhe a alma e coroar-lhe a efígie. Infelizmente, hoje não são os

nossos olhos que o veem, pois já não podemos mais fazê-lo, mas, sim, os olhos da

alma, da reminiscência e da saudade, que nos mostram, de corpo inteiro, a beleza

desse grande homem.
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Certamente que seu nome será ouvido para sempre entre nós, modulado a meia

voz, suave e melancólico, como um canto eterno de saudades. Peço a todos que,

neste momento, voltemos para ele os nossos corações e as nossas preces. Corações

agradecidos, preces emocionadas e lágrimas de dor e de saudades. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Azeredo

Depois das palavras do Dr. Ricardo, não era para ninguém mais falar,  mas não

poderia deixar de trazer  aqui  a minha palavra realmente de homenagem ao Prof.

Hilton Rocha. Saúdo o Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia e

também autor do requerimento para esta homenagem; o Dr. Ricardo, médico, filho do

Prof.  Hilton  Rocha  e  meu  amigo  da  época  da  juventude,  em  Belo  Horizonte;  o

Secretário Ronaldo Magalhães, ex-Prefeito da cidade de Itabira; o Ruy Muniz e a sua

senhora, a Raquel; os Profs. Christiano Barsante e Cleber Godinho; enfim, todos que

honram esta Assembleia Legislativa com a sua presença, nesta noite.

Existem algumas palavras que são difíceis de se encaixar em qualquer pessoa. A

palavra benemérito deve ser usada com muita economia e se encaixa perfeitamente

na figura do Prof. Hilton Rocha. Ele era um homem benemérito, uma pessoa que fez

o bem a Belo Horizonte, a Minas Gerais e ao País como um todo. Aprendi a admirar o

professor ainda com o meu pai, Renato Azeredo, que me contava sobre a quantidade

de  pessoas  que  queriam  vir  a  Belo  Horizonte  a  fim  de  se  tratar,  tamanha  era

realmente a capacidade e o conhecimento do cientista Hilton Rocha. Vieram até Belo

Horizonte pessoas de todo o Brasil,  fazendo com que a cidade começasse a  ter

exatamente essa excelência na oftalmologia.

Felizmente, teve descendência,  criou raízes,  e Belo Horizonte é hoje um centro

oftalmológico  da  maior  importância.  O  Prof.  Hilton  Rocha  foi  um  homem  que

contribuiu muito para a nossa ciência e medicina. Ele deixou muitas saudades em

todos. Tive o privilégio de conviver com ele, ainda que por pouco tempo, no início da

minha vida pública, e a lembrança que guardo é exatamente a de um homem calmo e

tranquilo, que só de olhar se sentia que era uma pessoa de bem. Sua caminhada

valeu a pena, porque contribuiu muito para que as pessoas, especialmente as mais

carentes, pudessem receber o atendimento necessário.

Pedi para usar a palavra exatamente para deixar esta homenagem a um grande
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homem, cujo centenário de nascimento estamos comemorando. O Prof. Hilton Rocha

foi um homem excepcional, um homem do bem, um homem que fez muito bem a

Minas e ao Brasil. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo em homenagem ao Prof.

Hilton Rocha.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o baixo barítono Israel Balabram e a

pianista Daniella Costa, que apresentarão as músicas “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga

e Humberto Teixeira, e “Brasileirinho”, de Valdir Azevedo. Segundo informações de

familiares,  amigos  e  funcionários  do  grande  homem  Prof.  Hilton  Rocha,  essas

músicas estão entre as suas preferidas.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Iniciei como autor do requerimento, mas, como representante do Deputado Dinis

Pinheiro, deixarei a mensagem do Presidente em homenagem ao centenário do Prof.

Hilton Rocha. (- Lê:)

“Na  galeria  de  mineiros  ilustres  que  marcaram  a  passagem  do  séc.  XX,  tão

importante na consolidação de nossa identidade e de nossa cultura, destaca-se, ao

lado de estadistas como Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, de escritores como

Guimarães Rosa e  Carlos  Drummond de Andrade ou de líderes  espirituais  como

Chico  Xavier,  o  nome  ilustre  de  um  médico,  professor  e  cientista.  Igualmente

reconhecido pelo seu magnetismo pessoal, pela inteligência aguda e uma simultânea

atitude de grande humildade, o Prof. Hilton Rocha permanece na memória de nosso

povo como uma personalidade única em sua especialidade, a oftalmologia, realçada

pela conduta ética e o desprendimento em prol da assistência aos mais pobres.

É certamente sob a inspiração de exemplos desta magnitude que a Assembleia

mineira adotou como diretriz de sua atual linha de ação “ser a voz dos mineiros no

enfrentamento  das  desigualdades  e  na  promoção  da  cidadania”.  Dispõe-se  esta

Casa,  discutindo,  elaborando e  acompanhando políticas  públicas,  a  se  empenhar
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para a reversão do quadro de pobreza do Estado. Por isso caminhamos na mesma

direção da Fundação Hilton Rocha, o grande legado deste mineiro à sua terra e à sua

gente.  Com  um  forte  objetivo  social,  atuando  como  um  dos  maiores  centros

oftalmológicos  da  América  Latina,  a  Fundação  dedica-se,  principalmente,  à

assistência à população carente com deficiência visual.  Atendendo prioritariamente

aos pacientes do Sistema Único de Saúde, a Fundação Hilton Rocha realiza, com a

excelência de sua equipe, tratamentos em córnea,  retina,  estrabismo e glaucoma,

principalmente.  Permanece,  pois,  fiel  aos  princípios  de  seu  fundador,  dedicado  à

prática da medicina social por meio do mais competente e atualizado atendimento.

Nascido em Cambuquira, em 23/12/1911, filho de Francisco Ramos da Rocha e

Maria Ribeiro da Rocha, sempre se distinguiu como aluno dedicado, tendo-se, ainda

aos 24 anos, tornado Professor Assistente de clínica oftalmológica, atingindo o cargo

de Livre-Docente na Faculdade de Medicina com apenas 27 anos, para, aos 32 anos

incompletos, ser reconhecido como o catedrático mais jovem do País. Casado com

Maria do Carmo Neves Rocha, teve nove filhos, que puderam conviver com um líder

de classe, intelectual, estudioso da língua portuguesa, excelente professor e notável

médico.  Os  que  o  conheceram  testemunham  o  comportamento  de  um  homem

altruísta, simples e profundamente humano.

Não  só  de  todas  as  partes  do  Brasil,  mas  também  do  exterior  afluíam  ao seu

consultório pacientes com problemas oftalmológicos, afligidos pela ameaça da perda

parcial  ou  definitiva  da  visão.  Sabiam  que  iriam  encontrar  não  só  o  melhor

especialista,  como também podiam confiar  plenamente no profissional  dotado das

melhores  qualidades  individuais.  Recebiam  uma  atenção  especial,  sempre  com

genuíno interesse em sua recuperação, independentemente de sua classe social. O

médico cobrava dos mais ricos, dos que podiam pagar, para atender graciosamente

aos que não tinham como arcar  com um tratamento, recebendo a admiração e a

gratidão geral.

Que o exemplo desse homem notável, um abnegado e generoso humanitarista e

paladino  da  ética,  permaneça pelo  futuro afora  como a  grande referência  para o

trabalho  de  todos  os  mineiros  preocupados  com  o  fim  da  exclusão  e  das

desigualdades sociais. Muito obrigado”.
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A Presidência agradece a presença de todos: do Dr. Ricardo Rocha, filho desse

grande médico e professor, aqui representando sua família; do Dr. Eduardo Azeredo,

nosso  ex-Governador,  Deputado  Federal  e  amigo;  do  Dr.  Ronaldo  Magalhães,

Secretário Adjunto de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas; e do jovem neto do Prof. Hilton Rocha, Breno Batista Rocha, cuja

juventude está aqui vivenciando essas memórias tão importantes do seu avô.

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 25,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data,

às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada

na edição de 25/10/2011.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.247/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 154/2007, a proposição em análise visa instituir o Dia Estadual do

Voo Livre.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  apresentada,  e  à

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação em turno único, nos termos

do art. 102, XIX, “b”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O esporte de aventura é um entretenimento que contribui para a harmonia social e

para a economia do País. Em virtude de sua topografia montanhosa, Minas Gerais

tem  um  grande  potencial  para  a  prática  do  voo  livre.  Vários  de  seus  Municípios

dispõem  de  estrutura  adequada  à  prática  dessa  modalidade  esportiva,  que
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inequivocamente  tem  contribuído  para  o  desenvolvimento  do  turismo  e  para  a

geração de emprego e renda.

A data  que  o  projeto  de  lei  institui  como o  Dia  Estadual  do  Voo  Livre  – 2  de

setembro – é o dia de nascimento de Pedro Paulo Lopes, o Pepê, ícone do esporte

no País. Campeão mundial de voo livre, o atleta faleceu em 4/4/91, durante a disputa

da final do Torneio Internacional de Voo Livre de Wakayama, no Japão.

Com a aprovação do projeto, não só seria prestada uma justa homenagem ao atleta

Pepê, mas também se estimularia a prática do voo livre, com todos os benefícios

econômicos que a difusão do esporte traria ao turismo no Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.247/2011 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 235/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição  em  análise,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.029/2009,  estabelece  condições  para  o

comércio varejista e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposta

na forma do Substitutivo nº 1.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 592/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,

que dispõe sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no

Estado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  pretende  dar  relevo  ao  princípio  da  devida  informação,

obrigando  os  estabelecimentos  comerciais  a  divulgar  a  relação  dos  produtos

disponíveis  para  a  venda  com  individualização  da  marca,  do  preço  e  do  peso

individual,  além  de  estabelecer  o  tempo  máximo  de  15  minutos  como tempo  de

espera do consumidor para o pagamento das compras.

O Projeto de Lei  nº 592/2011, anexado ao projeto em tela, por conter conteúdo

similar a ele, foi integralmente aproveitado no texto em análise.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Evidenciou, ainda, que o projeto exterioriza os princípios da transparência

e  da  devida  informação,  inerentes  a  toda  relação  de  consumo,  e  que  inova  ao

estabelecer  a  obrigatoriedade  de  o  fornecedor  divulgar  as  listas  de  preços  dos

produtos por meio da internet e a estipular o tempo máximo de 15 minutos de espera

para o consumidor efetuar o pagamento das compras. A Comissão acrescentou que o

Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,  em  reiteradas  oportunidades,  ratificou  a

legislação de  tempo de espera  para  o  atendimento  de  consumidores,  a  saber,  o

atendimento  de  instituições  financeiras  e  serventias  do  foro  extrajudicial.  Para

adequação da proposição à técnica legislativa, a Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1.

No que tange ao mérito do projeto, esse é um detalhamento do inciso III do art. 6º

do Código de Defesa do Consumidor – CDC –, que determina que especificações

corretas de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os

riscos que apresentem, além de obrigação específica dos fornecedores dos produtos,

são direitos básicos do consumidor. Trata-se, portanto, do dever de informar bem o

público consumidor sobre todas as características importantes dos produtos para que,

ao adquiri-los, saiba exatamente o que poderá esperar deles.

No  que  diz  respeito  ao  princípio  da  transparência,  há  de  ser  garantida  ao

consumidor  a  capacidade quanto  à  percepção da realidade do produto,  de  forma

integralmente sabida, límpida, clara e indubitada, nos termos do art. 4º do CDC, que

trata da transparência e harmonia nas relações de consumo. Além do mais, esse é
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um  princípio  essencial  em  toda  manifestação  pré-contratual,  seja  em  produtos

ostentados em vitrines ou por qualquer outro meio de “marketing”. Se, por um lado,

esse  princípio  se  preocupa  efetivamente  com  o  atendimento  das  necessidades

básicas do consumidor (respeito à sua dignidade, saúde, segurança e proteção de

seus interesses econômicos, almejando-se a melhoria de sua qualidade de vida), por

outro lado, visa igualmente à paz dos fornecedores, uma vez que vejam atendidos os

requisitos de boas relações comerciais.

Finalmente, não se deve esquecer o princípio da vinculação, conforme art. 30 do

CDC, que sujeita  o fornecedor que fizer  publicação de informação inadequada às

penas  do  mesmo  código.  A  veiculação  de  informações  sobre  o  produto  pelo

fornecedor o obriga a cumprir um contrato unilateral, que se torna válido quando o

consumidor toma conhecimento da natureza desse produto com precisão.

No que se refere ao limite máximo de 15 minutos de tempo de espera do cliente

para o pagamento de suas compras, tal parâmetro está em perfeita consonância com

o CDC.  Ademais,  hodiernamente,  o  conceito  de  qualidade não é  mais  a  simples

adequação às normas que regem a fabricação de um determinado produto,  mas

principalmente a satisfação de seus consumidores. Nesse diapasão, cabe às próprias

empresas o zelo por esse tipo de qualidade, entre elas, o limite máximo de tempo de

atendimento ao cliente. Qualidade e segurança no que diz respeito ao atendimento,

equacionando as queixas na rapidez do atendimento, resultam em uma relação de

fidelização entre fornecedor e consumidor.

O descumprimento do disposto no projeto sujeita o infrator às penas previstas nos

arts. 55 a 60 do CDC, que tratam das modalidades de sanções administrativas e da

gradação da aplicação de multa.

Dessa forma, o projeto ora apresentado na forma do Substitutivo nº 1 suplementa a

proteção emanada pelo 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 235/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado, relatora - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.985/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei  em epígrafe dispõe

sobre  medidas  de  prevenção  e  repressão  aos  fenômenos  de  violência  em

competições esportivas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  tem por  objetivo  estabelecer  medidas de  prevenção e

repressão  aos  fenômenos  de  violência  em  competições  esportivas.  Para  tanto,

autoriza a criação de juizados especiais de defesa do torcedor e prevê normas de

organização e funcionamento, bem como estabelece obrigações e sanções para os

torcedores,  torcidas organizadas e outras  entidades que não observarem as suas

disposições.

O autor, na justificação do projeto, afirma que a medida tem por finalidade “facilitar e

aproximar os meios de defesa e auxílio público imediato em episódios decorrentes

dos eventos. Essa infraestrutura gerará maior segurança nos estádios e aumento na

frequência das famílias e crianças em um ambiente de lazer e diversão”. Também

afirma que a medida beneficiará o Estado quando da realização da Copa de Mundo

de 2014 no Brasil.

Em  que  pese  a  louvável  intenção  do  parlamentar,  a  proposição,  na  forma

apresentada,  possui  vícios  de  ordem  constitucional  e  legal  que  impedem  a  sua

tramitação nesta Casa Legislativa.
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Isso  porque,  apesar  de  o  art.  24,  X,  da  Constituição Federal  ter  conferido  aos

Estados a competência para legislar concorrentemente sobre “criação, funcionamento

e processo do juizado de pequenas causas”,  o art. 96, II,  “d”, do mesmo Diploma

Normativo  estabeleceu  a  iniciativa  privativa  do  Tribunal  de  Justiça  para  propor  à

Assembleia Legislativa projeto de lei que altere a organização e a divisão judiciária,

como no caso em exame.

A criação de órgãos da Justiça e a divisão da organização judiciária estão sujeitas,

portanto,  à  regra  constitucional  de  iniciativa  privativa,  o  que  foi  confirmado  pela

Constituição do Estado. Cumpre lembrar que o vício de iniciativa, segundo orientação

pacífica do Supremo Tribunal Federal – STF –, é insanável (ADIs n°s 1.682 e 2.417).

É importante ressaltar que a Lei Complementar n° 59 , de 18/1/2001, que contém a

organização e a divisão judiciárias do Estado, no § 4° do art. 10, determina que “a

instalação das comarcas, das varas e das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais criadas por esta Lei Complementar será determinada pela Corte

Superior do Tribunal de Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade

da prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral de Justiça,

das  condições  de  funcionamento  e,  pela  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  da

disponibilidade de recursos financeiros”.  Pela redação do dispositivo, portanto, fica

claro  que  a  criação  de  unidade  do  Juizado  Especial  é  de  iniciativa  privativa  do

Tribunal de Justiça, por lei complementar, e a sua instalação se dará por meio de

resolução.

O art. 85 da Lei Complementar n° 59, de 2001, por s ua vez, prevê que “os Juizados

Especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em  unidades  instaladas  em

Municípios  ou  distritos  que  compõem  as  comarcas  bem  como  nos  bairros  do

Município-sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  por  proposta  do  Conselho  de

Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e autorização da Corte Superior”.

Além disso, no âmbito da competência concorrente, compete à União estabelecer

normas  gerais,  e  aos  Estados,  a  sua  suplementação.  Somente  no  caso  da

inexistência de normas gerais, os Estados podem exercer a competência legislativa

plena para atender às suas peculiaridades.

A União, no uso de tal atribuição, editou a Lei Federal n° 10.671, de 15/5/2003, que
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dispõe  sobre  o  Estatuto  de  Defesa  do  Torcedor,  com  regras  sobre  o  juizado  do

torcedor, os direitos do torcedor e as torcidas organizadas, entre outras.

Analisando os  dispositivos  da  proposição,  verificamos  que  há clara  violação do

princípio da separação dos Poderes, uma vez que criam obrigações para os demais

Poderes  do  Estado  e  organizam  serviços  e  a  estrutura  de  órgãos  dos  Poderes

Judiciário  e  Executivo,  além  de  estabelecerem  normas  que  escapam  aos  limites

impostos pela Constituição Federal no âmbito da legislação concorrente.

Desse modo, constata-se que há vícios insanáveis  de inconstitucionalidade,  que

consistem  na  inobservância  da  regra  de  iniciativa  e  do  modelo  de  repartição  de

competências  previsto  na  Constituição  Federal,  com  evidente  usurpação  de

competência privativa da União, razões pelas quais a proposição não pode prosperar

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.985/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Luzia  Ferreira  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.087/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe, do Deputado Romel Anízio, visa autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria 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 2.087/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
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fazer reverter ao Município de Iturama o imóvel constituído de um terreno urbano com

área de 2.000m², compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos lotes 12, 9 e 8 da

quadra 45, situado na Avenida Rio Paranaíba, esquina com a Rua Ituiutaba, nesse

Município.

O referido imóvel foi doado ao Estado pelo Município de Iturama em 1964. Como

não  há  cláusula  prevendo  o  retorno  do  bem  ao  patrimônio  do  doador  na  lei

autorizativa, a forma adequada para a volta do domínio para a municipalidade é a

doação,  e  não a  reversão.  Em  decorrência  disso,  a  Comissão  de  Constituição e

Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de sanar esse equívoco e

acrescentar  ao  projeto,  em  defesa  do  interesse  público,  cláusula  de  finalidade  e

reversão.

Assim, o parágrafo único do art. 1º do Substitutivo nº 1 determina que o imóvel será

utilizado para o desenvolvimento de atividades de interesse público; e o art. 2º prevê

sua  reversão  ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada essa finalidade.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após a análise do projeto, consideramos que foram atendidos os preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e não há despesas

para o erário nem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.087/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Zé Maia, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - João

Vítor Xavier - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.220/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

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

Agora, vem a matéria 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 2.220/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pará de Minas o imóvel com área de 10.000m² situado nesse

Município.

Em atendimento  ao  interesse público,  que deve  nortear  todas  as  atividades  da

administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o

imóvel será utilizado para o funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil

Maria Vicentina de Jesus.

Ainda  em  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  prevê  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A exigência de autorização legislativa para a alienação de bem público está 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.

Após a análise do projeto, consideramos que são atendidos os preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e não há despesas para o

erário nem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.220/2011, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duarte Bechir - João Vítor Xavier -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.356/2011

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 Baldim o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

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

Agora, vem a matéria 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 de Lei nº 2.356/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Baldim imóvel constituído de terreno com área de 1.300,00m²,

situado nesse Município, para a construção de escola municipal.

O art. 2° da proposição estabelece que o bem revert erá ao patrimônio do Estado se,

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

lhe tiver sido dada essa destinação; e o art. 3° pr evê que a autorização ficará sem

efeito se o donatário,  findo o mesmo prazo, não houver  procedido ao registro do

imóvel.  Por  fim,  o  art.  4º  determina  que  o  Município  de  Baldim  encaminhará  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel prevista na lei autorizativa.

A transferência de domínio de patrimônio do Estado, ainda que para outro membro

da  Federação,  deve  ser  autorizada  pelo  Poder  Legislativo,  em  atendimento  a

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
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estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após a análise do projeto, consideramos que são atendidos os preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e não há despesas para o

erário nem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.356/2011 no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

13.515,  de  2000,  que contém o Código de  Defesa do Contribuinte  do  Estado de

Minas Gerais”.

O projeto  foi  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.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do disposto no art.

102, IV, “f”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  modificar  os  arts.  12,  18,  20,  21,  22,  25  e  31,

acrescentar o art. 22-A e revogar os arts. 6º, 14, 38, os §§ 2º e 3º do art. 16 e as

alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do art. 28, todos da Lei nº 13.515, de 7/4/2000, que

contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
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Segundo o ofício que contém nota técnica da Secretaria de Estado de Fazenda e

que  acompanha  a  Mensagem  nº  110/2011,  do  Governador  do  Estado,  com  a

exposição de motivos e justificativa para as alterações propostas, tal medida decorre

da necessidade de se fazerem ajustes no texto vigente, de forma a não inviabilizar o

controle fiscal, atividade vinculada e obrigatória que deve ser exercida pelo Estado,

indispensável à efetividade e à perenidade da receita pública, ao mesmo tempo em

que  mantém  os  pilares  que  orientaram  a  criação  do  código,  quais  sejam  o  de

consolidar em um único instrumento jurídico os direitos do contribuinte, as obrigações

e  os  limites  de  atuação  da  administração  tributária,  bem  como o  de  estabelecer

parâmetros  de  conduta  para  um relacionamento  de  cooperação  e  respeito  mútuo

entre o Fisco e o contribuinte.

Passemos à análise das modificações propostas.

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. A redação proposta assegura o interesse

do  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 do seu “montante integral”, como reza

o  Código  Tributário  Nacional,  e  não  apenas  do  valor  do  “tributo”,  o  que  poderia

resultar em prejuízo ao erário, em face dos efeitos da decadência ou da prescrição.

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  no próprio código,  haja vista  o  seu objetivo  de  ser  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

Federal nº 8.078, de 11/9/90 –, que rege as relações de consumo entre particulares,

não se coadunando, portanto, com a relação jurídico-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
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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  contradição  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. Não obstante, enquanto o fato

gerador tributário  não tenha sido devidamente apurado e demonstrado, 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  nesse 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 institucionalizar e dar publicidade ao modelo oficial 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
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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-MG), órgãos relacionados à função de controle (Controladoria-Geral

e Ouvidoria-Geral), a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais,

bem como a Advocacia-Geral do Estado, representante judicial da Fazenda Pública e

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 dessa última, como forma de assegurar  institucionalmente os  meios

operacionais necessários ao seu efetivo funcionamento.

No art. 31, a referida alteração faz-se necessária em razão de a interpretação e a

aplicação  da  legislação  tributária  se  constituírem  em  técnicas  jurídicas  e  de  a

adequada correlação dos princípios de continuidade das empresas e de manutenção

dos empregos se dar em relação à formulação da política tributária, e não em relação

às mencionadas técnicas.

A revogação do art. 6º visa suprimir norma que não se coaduna com o escopo do

Código  de  Defesa  do  Contribuinte,  cujos  objetivos  são  consolidar,  em  um  único

instrumento jurídico, os direitos do contribuinte, as obrigações e os limites de atuação

da administração tributária,  os parâmetros de conduta para um relacionamento de

cooperação  e  respeito  mútuo  entre  Fisco  e  contribuinte,  bem  como a  criação  do

Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte – Sisdecon.

O referido dispositivo contém norma relativa à recomposição de conta gráfica, que é

um mecanismo aplicável especificamente à escrituração e apuração do ICMS, tema

que  deve  ser  tratado  na  legislação  específica  do  ICMS.  As  normas  contidas  no

Código  aplicam-se  aos  contribuintes  do  ICMS,  do  IPVA,  do  ITCD e  dos  demais

tributos estaduais.

É importante acrescentar que a revogação do artigo em referência não traz nenhum

prejuízo ao contribuinte do ICMS, que, ao apurar eventual erro em sua escrituração,

poderá corrigi-lo,  por  meio da denúncia espontânea,  prevista e regulamentada na

legislação tributária, arts. 210 e 211 da Lei nº 6.763, de 1975, afastando, assim, a

aplicação de penalidades e, se for o caso, recolhendo o tributo apurado.
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Também o exercício do direito relativo ao creditamento extemporâneo, em razão da

não  escrituração  de  créditos  de  ICMS  na  época  própria,  não  depende  de

recomposição de conta gráfica. O exercício desse direito, de acordo com a legislação

tributária estadual, pode ser exercido no período em que for identificado o seu não

aproveitamento, mediante a comunicação do fato à repartição fazendária.

A revogação do art. 14 tem por objetivo evitar que se desvirtue o conceito jurídico

de taxa de serviço vinculada a atos praticados por autoridade administrativa, ou seja,

os recursos arrecadados com sua cobrança não devem ter  destinação diversa da

efetiva  remuneração do serviço  prestado.  Outrossim, a implementação das ações

previstas no art. 13 do código não depende da referida fonte de recursos (20% da

arrecadação das taxas da Secretaria de Estado de Fazenda, previstas no item 2 da

Tabela A da Lei nº 6.763, de 1975).

A revogação  dos  §§  2º  e  3º  do  art.  16  faz-se  necessária  em  virtude  de  tais

dispositivos inviabilizarem 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

fato: em relação à alínea “c”, já existe órgão paritário em funcionamento, o Conselho

de Contribuintes, previsto no art. 263 da Constituição Estadual, 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 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 29/12/94, combinado com o art. 111 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Carta  mineira,  na  redação  dada  pela  Emenda  à

Constituição  nº  56,  de  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 impossível a implementação do comando.

A revogação  do  art.  38  também  é  necessária,  pois  seu  conteúdo  encontra-se

superado por lei superveniente, a Lei Delegada nº 180, de 2011, que reorganizou a

estrutura  administrativa  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  inclusive  o

funcionamento do Conselho de Contribuintes.

Por  fim, vale ressaltar  que as modificações propostas não comprometem o eixo

central  e  inovador  do  Código  de  Defesa do Contribuinte:  a  criação  do  Sisdecon,

composto pela Cadecon e pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte –

Decons, cuja implantação é essencial para a eficácia do Código.

Aproveitamos a oportunidade para  apresentar  a  Emenda nº  2,  com o intuito  de

corrigir termo incorretamente grafado na lei que se pretende alterar.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2443/2011, no 1º

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

nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (… ) - Fica substituído, no inciso I do art. 28 da Lei nº 13.515, de 7 de abril de

2000, o termo 'reapresentar' pelo termo 'representar'.”.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

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 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas  Gerais,  e  fixa  prazo  mínimo  para  alienação  de  veículos  automotores

apreendidos ou removidos.

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.
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188, c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame tem como objetivo  atualizar  os  valores  e  modificar  os

critérios de cobrança da Taxa de Segurança Pública – TSP – devida na remoção e

estada  de  veículos  automotores;  criar  taxa  sobre  a  disponibilização  de  acesso a

sistema informatizado mantido ou controlado pelo Departamento de Trânsito de Minas

Gerais – Detran-MG – a entidades a ele formalmente vinculadas e estabelecer prazo

para a alienação dos veículos apreendidos ou removidos.

Segundo a mensagem do Governador que encaminha o projeto, a taxa devida pela

remoção e estada de veículos apreendidos passa a considerar o tamanho desses

veículos.  Além  disso,  está  prevista  a  atualização  dos  valores  cobrados  por  tais

serviços,  uma  vez  que  se  encontram  defasados  em  comparação  aos  preços  de

mercado para os serviços de estacionamento e remoção (reboque) de veículos. Para

as mudanças pretendidas, a proposição altera os itens 5.7 e 5.8 da Tabela D da Lei nº

6.763, de 1975, que tratam respectivamente das taxas de apreensão e de remoção

dos veículos. São criados os itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.3, que fixam o

valor da taxa segundo o tipo de veículo, conforme classificação contida na Lei Federal

nº 9.503, de 23/9/97, o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, de veículo com peso

bruto total igual ou superior a 3.500kg serão cobradas 73 Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais – Ufemgs – por apreensão e 13 Ufemgs por dia de estada. O veículo

com peso bruto total inferior a 3.500kg pagará 55 Ufemgs por apreensão e 10 Ufemgs

por dia de estada. No caso de motocicleta e outros veículos de duas ou três rodas, o

valor a ser cobrado será 40 Ufemgs por apreensão e 7 Ufemgs por dia de estada.

Cabe  informar  que  a  Ufemg  em  vigor  no  exercício  de  2011  corresponde  a

R$2,1813.  Desse  modo,  os  valores  em  reais  a  serem  cobrados  pela  estada  de

veículo apreendido seriam de R$28,36 para veículo pesado, R$21,81 para veículo

leve e de R$15,27 para motocicleta e similares. Quanto à remoção de veículo, os

valores serão de R$159,23, R$119,97 e R$87,25, respectivamente. O projeto veio

acompanhado de nota técnica da Secretaria de Estado de Fazenda que analisou os

valores propostos para a TSP. Segundo a nota técnica, os aumentos dos valores da

taxa serão de 12,24% a 160%, havendo a redução de apenas um, relativo à remoção
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de motocicletas e similares, correspondente a 18,36%.

Para  justificar  os  aumentos  propostos,  sob a  perspectiva  do  custo  da  atividade

estatal,  a  nota  técnica  apresenta  pesquisa  realizada em novembro  de 2010 pelo

Procon-Assembleia,  que  constatou  que  o  preço  médio  cobrado  pela  diária  de

estacionamento em Belo Horizonte era de R$23,20. Em pesquisa realizada em maio

de 2011 pelo mesmo órgão, podemos verificar que o preço médio da diária cobrado

pelos estacionamentos da capital subiu para R$25,55, ou seja, superior ao valor da

taxa a ser cobrada para motocicletas e similares e veículos leves. Com relação aos

veículos  pesados,  a taxa será aproximadamente  11% maior.  Salienta-se que,  em

geral, os veículos maiores não são admitidos nos estacionamentos, justamente por

ocuparem uma área superior à dos veículos de passeio.

No que tange à remoção de veículos, a nota técnica apresentou pesquisa realizada

por telefone em duas empresas no setor, sediadas em Belo Horizonte. Foi constatado

o preço de R$90,00 pelo serviço de reboque de veículo leve dentro de Belo Horizonte

e de R$320,00 pelo serviço numa distância de até 140km da capital. A nota técnica

conclui que, tendo em vista que o valor proposto para a taxa para remoção de veículo

leve é de R$119,97, independentemente da quilometragem percorrida, o valor da taxa

está compatível com os preços de mercado.

Com relação à criação de outra modalidade da TSP, a justificativa constante na

mensagem se refere à  possibilidade de melhoria  da  estrutura  de  atendimento  ao

público do Detran-MG, permitindo celeridade e segurança nos procedimentos sob sua

responsabilidade.  A  taxa  será  cobrada  das  entidades  que  estão  formalmente

vinculadas ao órgão, por meio de autorização, de permissão, de concessão ou de

credenciamento, ou submetidas a seu poder de polícia, e que têm acesso a sistema

informatizado do  Departamento.  De acordo  com  a  mensagem,  o  órgão  franqueia

diversos  sistemas  a  essas  entidades,  com  grandes  custos  para  o  erário,  para  a

execução de tarefas materiais preparatórias e acessórias ao exercício do poder de

polícia, e pelas quais as entidades são remuneradas. A taxa a ser criada, por meio da

inclusão do item 5.12 na Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975, será de três Ufemgs por

vez, isto é, R$6,54.

O projeto estabelece ainda que os veículos apreendidos ou removidos deverão ser
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imediatamente alienados pelo Poder Executivo decorridos 90 dias da apreensão ou

remoção, conforme estabelecido no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a nova taxa é compatível com

os requisitos  estabelecidos  na  doutrina  e  que a proposição atende aos princípios

constitucionais dispostos no art. 150, inciso III, que se referem à irretroatividade, à

anterioridade e à anterioridade nonagesimal, bem como ao disposto no art. 152, § 1º,

da Constituição do Estado, que veda a apresentação de projeto de lei que tenha por

objeto a instituição ou a majoração de tributo estadual no período de noventa dias

que antecede o término da sessão legislativa.

Entendemos  que  o  projeto,  ao  propor  novo  critério  para  a  Taxa de  Segurança

Pública  cobrada  pela  estada  de  veículo  apreendido  e  pela  remoção  de  veículo,

levando-se em conta o tipo de veículo, confere justiça à cobrança da taxa, tanto do

ponto de vista do Fisco quanto do ponto de vista do contribuinte. O mesmo se pode

dizer da nova taxa, que corresponde à contrapartida de um serviço estatal que já

vinha sendo prestado, com custos para o erário, e que era utilizado nas atividades

remuneradas de entidades vinculadas ao Detran-MG. Já o prazo estipulado para a

alienação de veículos apreendidos ou removidos vem se harmonizar à norma federal

em vigor. Por essas razões, concordamos com as medidas contidas na proposição

em  análise.  Atendendo  a  sugestões  do  Deputado Antônio  Júlio  para  aprimorar  a

legislação tributária, apresentamos substitutivo ao projeto. O objetivo da alteração é

reduzir alguns dos valores da taxa cobrada pela estada de veículo apreendido e pela

remoção  de  veículo  e  instituir  taxa  pela  prestação  do  serviço  de  emissão,

processamento  e  cobrança  de  documento  de  arrecadação  do  Seguro  de  Danos

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT – e taxa

de fornecimento de dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para

fins de cobrança desse seguro.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.449/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação
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tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  fixa  prazo  para  alienação  de  veículos

automotores apreendidos ou removidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 89, os §§ 7º e 8º do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o §

3º do art. 96, o § 2º do art. 116 e os §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89 – (...)

§ 3º – Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulativa das taxas previstas nos

subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A e 5.13 e 5.14 da Tabela D, autorizada a exigência de

uma delas  apenas,  conforme o serviço  a que se refira  e órgão que efetivamente

prestá-lo, no momento da ocorrência do fato gerador.

(...)

Art. 90 – (...)

§ 7º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

2.45  da  Tabela  A anexa  a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem  a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 8º – O custo das taxas previstas nos subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A anexa a

esta lei não poderá ser acrescido ao valor do Seguro de Danos Pessoais Causados

por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT – nem poderá ser repassado

ao proprietário do veículo automotor.

(...)

Art. 94 – (...)

Parágrafo único – Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 2.44,

2.45, 4.1 e 4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

(...)

Art. 96 – (...)

§ 3º – Na hipótese do subitem 2.44 da Tabela A anexa a esta lei, o valor da taxa

será  retido  na  conta  do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária

credenciado para o recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

(...)

Art. 116 – (...)
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§ 2º –  Contribuintes  da Taxa de Segurança Pública  prevista no subitem 3.1 da

Tabela B e nos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D são as sociedades seguradoras

beneficiadas pelo DPVAT.

(...)

Art. 118 – (...)

§ 1º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

5.14  da  Tabela  D  anexa  a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem  a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 2º – O custo das taxas previstas nos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D anexa a

esta lei não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser repassado ao

proprietário do veículo automotor.

§ 3º – Na hipótese do subitem 5.13 da Tabela D anexa a esta lei, o valor da taxa

será  retido  na  conta  do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária

credenciado para o recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados à Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, os subitens constantes no Anexo I desta lei.

Art.  3º  –  Ficam acrescentados  à  Tabela  D,  anexa à  Lei  nº  6.763,  de  1975,  os

subitens constantes no Anexo II desta lei.

Art.  4º  –  O  Poder  Executivo  promoverá  a  imediata  alienação  dos  veículos

automotores apreendidos ou removidos a qualquer título decorridos noventa dias da

data de apreensão ou remoção, observado o disposto no art. 328 da Lei Federal nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

ANEXO I

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de )

Tabela A

(a que se refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridades

Administrativas
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* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente relativa a

Atos  de  Autoridades  Administrativas  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

2.11.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de )

Tabela D

(a que se refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

2.11.2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 577/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu os imóveis que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição 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 577/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pompéu dois imóveis situados na Rua João Machado, sendo um com

área de 414m² e outro com área de 352m².

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que os bens serão utilizados

para  a  construção  de  um  prédio  que  abrigará  uma unidade  básica  de  saúde,  a

farmácia  básica  municipal  e  o  laboratório  de  análises  clínicas,  aprimorando  o

atendimento da população na área da saúde.
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Como garantia do negócio jurídico que se pretende realizar,  o art.  2º do projeto

prevê a reversão dos imóveis ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos

contados da lavratura da escritura pública de doação,  não lhes tiver  sido  dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas constatações, cumpre-nos reafirmar 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 577/2011, no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 664/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 664/2011 dispõe sobre

a criação de áreas de risco ambiental e dá outras providências.

Aprovado no primeiro turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta

Comissão, retorna agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer para

o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o artigo 189, do Regimento

Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.



150
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria as áreas de risco ambiental no Estado, em locais

onde haja possibilidade de ocorrência de acidentes com dano ambiental, tais como as

áreas de cruzamento de rodovias com rios utilizados para o abastecimento público.

Conforme a proposição, as áreas de risco ambiental serão determinadas pelo Poder

Executivo, que estabelecerá sua delimitação, o grau de risco, os efeitos que esse

perigo pode causar,  as condições de seu controle e os setores responsáveis pela

prevenção e pela execução do plano de ação quando da ocorrência do perigo, além

de  sinalizar  as  áreas  e  de  executar  obras  para  minimizar  o  risco  de  acidentes

ambientais.

A matéria foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por

esta Comissão. Nesse Substitutivo, consideramos a manifestação do Secretário de

Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  promovemos

aprimoramentos no que toca à técnica legislativa e incluímos os rios de preservação

permanente  entre  as  áreas  de  vulnerabilidade  ambiental  –  conforme  a  nova

denominação das áreas especialmente protegidas.

Por considerarmos a iniciativa meritória no atendimento ao princípio da precaução

ao dano ambiental e por avaliarmos que o Substitutivo nº 1 contém a forma adequada

para a proposta, somos por sua aprovação no 2º turno.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

664/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa – Sávio Souza

Cruz.

PROJETO DE LEI Nº 664/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  criação  de  áreas  de  vulnerabilidade  ambiental  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Consideram-se áreas de vulnerabilidade ambiental os locais onde haja
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possibilidade de ocorrência de acidentes que resultem em dano ambiental capaz de

comprometer uma população ou um ecossistema.

Art.  2º  – As áreas de vulnerabilidade ambiental  serão criadas por  ato do poder

público.

§  1º  –  A  criação  de  área  de  vulnerabilidade  ambiental  será  precedida  da

identificação dos locais em que haja risco de acidente ambiental, da análise do grau

de risco e dos possíveis efeitos de um acidente e da definição das condições de seu

controle.

§ 2º – O poder público receberá e analisará sugestões de criação de áreas de

vulnerabilidade  ambiental  encaminhadas  por  comunidades  organizadas,  por

organizações não governamentais – ONGs – e pela Defesa Civil.

Art.  3º  – O Poder  Executivo definirá os órgãos responsáveis pela prevenção de

acidentes nas áreas de que trata esta lei e pelas ações a serem executadas quando

de sua ocorrência.

Art. 4º – As áreas de vulnerabilidade ambiental contarão com:

I – sinalização para prevenir acidente ambiental;

II  –  obras que minorem o  risco de  acidente ambiental,  tais  como amuradas de

contenção, iluminação noturna, redutores de velocidade, sonorizadores e pintura de

faixas;

III  –  placas com identificação do local  e  do risco de  acidente  ambiental  e  com

orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para acionar as autoridades

responsáveis pelo atendimento em caso de acidente;

IV  –  outros  equipamentos  necessários  para  prevenir  e  minorar  acidentes

ambientais.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  rodovia  que  atravesse  área  de  vulnerabilidade

ambiental, os equipamentos previstos no “caput” serão implantados no trecho situado

no raio de 1km (um quilômetro) do local definido como de risco de acidente ambiental.

Art. 5º – Ficam declaradas áreas de vulnerabilidade ambiental do Estado as áreas

onde haja cruzamento de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios

utilizados para abastecimento público.

Art. 6º – O inciso I do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

I – o Rio Cipó, afluente do Rio Paraúna, integrante da Bacia Hidrográfica do Rio das

Velhas;”.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.378/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a

destinação do imóvel de que trata a Lei nº 15.904, de 2005, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

A Lei  nº  15.904,  de  2005,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Paraisópolis um imóvel com área de 216,25m², situado nesse Município, destinado,

de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, à construção de um velório público

municipal.

O Projeto de Lei nº 1.378/2011, na forma aprovada no 1º turno, determina que o

imóvel de que trata a referida lei passe a destinar-se à construção de uma farmácia

do programa Farmácia de Minas.

No parágrafo único do art. 1º, a proposição determina que o imóvel reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta

lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”. Em decorrência desse

dispositivo, seu art. 2º revoga o art. 2° da Lei n°  15.904, de 2005, que estabelecia

outro prazo para o cumprimento da finalidade anterior.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta  Assembleia
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Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ressalte-se,  que  nos  casos  de  alteração  de  lei  que  autoriza  a  alienação  de

patrimônio do Estado, é imprescindível sua subordinação ao interesse público, o que

fica evidente na cláusula de destinação (art. 1º do projeto), que beneficiará toda a

comunidade de Paraisópolis.

Diante  dessas  considerações,  verifica-se  que  o  projeto  de  lei  em  análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.378/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa –

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 1.378/2011

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de 15 de dezembro de

2005, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de  15 de dezembro de 2005, passa

a destinar-se à construção de uma farmácia no âmbito do programa Farmácia de

Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.
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Art. 2º – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 15.904,  de 2005.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.111/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

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

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.111/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia imóvel com

área de 2.000m², situado nesse Município, para a construção de uma unidade de

saúde, atendendo à necessidade da comunidade.

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º da proposição estabelece

que  o  bem  reverterá  ao  patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

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,
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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 2.111/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - João Vítor Xavier

- Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.111/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Orizânia  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 Orizânia imóvel

com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  nesse  Município  e

registrado sob o nº 3.768, a fls. 296 do Livro 3-C, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Divino.

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.

PARECER PARA O 2º 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 em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Tiago o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.291/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Tiago o imóvel

constituído pela área de 2.400m², situado na Avenida Governador Magalhães Pinto,

nº 496, Centro, nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para  abrigar  instalações  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  do  programa Rede

Farmácia de Minas; e o art. 2º estabelece seu retorno 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.

É importante ressaltar que a autorização do Poder Legislativo para a transferência

de domínio de bens públicos decorre de exigência contida no art. 18 da Constituição

do Estado; no art.  17 da Lei  Federal nº 8.666, de 1993, que institui  normas para

licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 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  a  proposição  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 2.291/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir

– Sebastião Costa.



157
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.291/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Tiago  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 Tiago o

imóvel  constituído  pela  área  de  2.400,00m²,  situado  na  Avenida  Governador

Magalhães Pinto, nº  496, Centro, no Município de São Tiago, registrado sob o nº

18.798, Livro nº 3-AC, a fls. nº 221, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” será destinado a abrigar instalações

da Secretaria Municipal de Saúde e do programa Rede Farmácia de Minas.

Art. 2º –  O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 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 proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.353/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  João  del-Rei

imóvel  com  área  de  3.917,83m²,  situado  nesse  Município,  com  a  finalidade  de

destiná-lo à instalação da Câmara Municipal.
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Em seu art. 2º, a proposição estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista; e, no art. 3º, determina que a autorização

tornar-se-á sem efeito se, findo igual prazo, o Município de São João del-Rei não

houver procedido ao registro do imóvel.

Por  fim,  no  art.  4º,  o  projeto  dispõe  que  o  Município  de  São  João  del-Rei

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –

documento que comprove a destinação do imóvel de acordo com a determinação da

lei.

A alienação de bens pertencentes à administração pública deve ser precedida por

autorização desta Casa Legislativa para atender à exigência contida no  art. 18 da

Constituição do Estado;  no art.  17 da Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 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  a  proposição  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 2.353/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duarte Bechir - João Vítor Xavier -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.353/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



159
____________________________________________________________________________

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-

Rei imóvel com área de 3.917,83m² (três mil, novecentos e dezessete vírgula oitenta

e três metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o n° 43.303, à ficha

1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

Câmara Municipal.

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

prazo de cinco anos contados da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de São João del-Rei não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º – O Município de São João del-Rei encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º 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.

Aprovada no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta Comissão a fim de

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 tela 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 -, financiando
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atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas na Lei nº 19.417, de

2011,  para  as  áreas  de  educação  e  juventude,  infraestrutura  aeroportuária,

mobilidade urbana e segurança.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF - 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 legal para a contratação; 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.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não há óbice

à efetivação da operação de crédito em análise, sob a ótica da LRF e sob o ponto de

vista financeiro e orçamentário. Ressaltamos que a autorização legislativa é apenas

condição prévia para a efetivação do empréstimo.

Na oportunidade, apresentamos a Emenda n° 1 para co rrigir erro material constante

no projeto. A proposição faz menção à Lei nº 19.417, de 2011, ressaltando que esta

atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI. Ocorre que a referida

lei não atualiza o PMDI, mas dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG - 2008-2011 para o exercício de 2011. A emenda, portanto,

objetiva corrigir erro material, deixando apenas menção ao PPAG, uma vez que o

PPAG 2012-2015,  que substituirá  o  PPAG 2008-2011,  se encontra  em tramitação

nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.390/2011 no

2º turno, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1° a seguinte reda ção:

“Art. 1° - (...)
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Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações, definidas no

Plano Plurianual de Ação Governamental, a seguir relacionadas:”.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Sebastião Costa,  relator  -  Antônio  Júlio  -  João Vítor

Xavier - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “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”.

O projeto foi aprovado em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. Retorna, agora, à

Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer  no  2º

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

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.

Entendemos  que  as  modificações  aprovadas  no  1º  turno  do  projeto,  além  de

adequá-lo à técnica legislativa, irão contribuir para que as medidas constantes na lei

que  se  pretende  modificar  tenham  maior  validade  temporal,  garantindo,  por

consequência, a continuidade da execução de ações sociais já em andamento no

Estado.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
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2.444/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

(Redação do Vencido)

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 3º:

“Art.  1º  –  Esta  lei  uniformiza  os  critérios  gerais  de  gestão  e  execução  para

transferência realizada por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual a órgãos

e entidades de qualquer nível de governo, para instituições privadas e para pessoas

naturais de bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita seja permitida no

âmbito  de  programa  social  previsto  no  Anexo  desta  lei,  em  adequação  com  as

diretrizes do Plano Plurianual  de Ação Governamental – PPAG – e suas revisões

anuais.

(...)

§ 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.”.

Art.  2º  – O art.  3º  da Lei  nº  18.692,  de 2009,  passa a vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º – A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta lei, cujos

programas sociais se encontram especificados no Anexo, será feita com base nos

objetivos  dos  programas  sociais  implementados  pela  administração  pública  bem

como na finalidade,  nas  metas físicas e  financeiras,  no  produto  e  na unidade de

medida das ações que os compõem, em consonância com o PPAG e suas revisões
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anuais.”.

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

PARECER PARA O 2º 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 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição 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  objetivo  do  projeto  em  exame  é  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.

A proposição altera o §22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de 1975, 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 principal modificação em relação ao texto em vigor

se refere 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, 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
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distribuidor, na condição de sujeito passivo por substituição, depender de informação

prestada pelo destinatário  da energia elétrica.  Assim, caso a informação não seja

fornecida ou não mereça fé, a base de cálculo será o preço praticado pelo distribuidor

em operação com energia elétrica, por ele promovida sob o regime de concessão ou

permissão, para o consumo de destinatário (consumidor cativo) situado no território

mineiro, em condições técnicas equivalentes.

São  alterados  também  os  arts.  22  e  55.  Quanto  ao  art.  22,  que  atribui  as

responsabilidades  para  o  recolhimento  do  imposto  nas  hipóteses  de  substituição

tributária, o objetivo é adequá-lo à nova sistemática de tributação da energia elétrica,

acima referida. Com relação ao art. 55, que dispõe sobre multas por descumprimento

de obrigações tributárias, o projeto propõe 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.

De  acordo  com  a  mensagem  do  Governador,  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.

Conforme esta Comissão já se pronunciou no 1º turno, as medidas propostas, por

facilitarem o controle e a fiscalização das operações com energia elétrica, possibilitam

a redução da sonegação e o aumento da arrecadação do ICMS, principal fonte de

recursos  para  a  consecução  das  políticas  públicas.  Além  disso,  o  projeto  traz

benefícios para o contribuinte, uma vez que simplifica a sistemática de tributação e

assegura  tratamento  tributário  isonômico  em  todo  o  setor,  contribuindo  para  o

aumento da competitividade.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.448/2011,  no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - João Vítor Xavier
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- Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.624/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.624/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Água Limpa, com sede no Município de

Porto Firme, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 1.624/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Esportiva  Água  Limpa,  com  sede  no

Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Água Limpa,

com sede no Município de Porto Firme.

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 Nº 1.930/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.930/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Sociedade Amigos do Menor Pedralvense – Sampe –, com

sede no Município de Pedralva, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 1.930/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Menor Pedralvense – Sampe –,

com sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Amigos  do  Menor

Pedralvense – Sampe –, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.052/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.052/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município de

Carmo do Cajuru, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.052/2011

Declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.

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 Nº 2.066/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.066/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara
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de  utilidade  pública  a  Associação  Coronel  Eurico  Futebol  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 2.066/2011

Declara de utilidade pública a Associação Coronel Eurico Futebol 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 Coronel Eurico Futebol

Clube, com sede no Município de Brumadinho.

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 Nº 2.068/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.068/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Unidos Via da Serra Futebol 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 2.068/2011

Declara de utilidade pública a Associação Unidos Via da Serra Futebol 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 Unidos Via da Serra
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Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho.

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 Nº 2.127/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.127/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Guarany Esporte Clube de Pará de Minas, 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 2.127/2011

Declara de utilidade pública o Guarany Esporte Clube de Pará de Minas, com sede

no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Guarany Esporte Clube de Pará de

Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.138/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.138/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Alvinópolis,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.138/2011

Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no

Município de Alvinópolis.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.202/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.202/2011,  de  autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  que

declara de utilidade pública o Cristalino Esporte Clube, com sede no Município de

Bom Despacho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.202/2011

Declara de utilidade pública o Cristalino Esporte Clube, com sede no Município de

Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Cristalino Esporte Clube, com sede

no Município de Bom Despacho.

Art. 2º – Esta lei 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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PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei  nº 2.292/2011 autoriza o

Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou; e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se

manifestou favoravelmente à matéria acolhendo o Substitutivo nº 1, da Comissão que

a precedeu.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada,  em  Plenário,  a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, em conformidade com

o disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.292/2011 autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de

venda, os seguintes imóveis: uma loja comercial do Edifício Monte Parnaso, situado

na Rua Andaluzita, nº 45, Bairro Anchieta; dez lojas do Edifício Inconfidentes, situado

na Rua Inconfidentes, nº 1.001, Bairro Savassi; e 26 salas e 20 vagas de garagem do

Edifício Ponto Sul,  situado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.890, Bairro

Sion, todos no Município de Belo Horizonte.

A Emenda nº 1 acrescenta, ao Substitutivo nº 1, o art.  4º,  determinando que os

recursos  auferidos  com  a  alienação  sejam  destinados  aos  fundos  estaduais  de

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais.

Inicialmente, é preciso lembrar que a principal diretriz da atual Mesa desta Casa é

ser  a  voz  dos  mineiros  no  enfrentamento  das  desigualdades  e  na  produção  da

cidadania. Com esse propósito, foi realizado um seminário legislativo sobre o tema,

ocasião  em  que  os  parlamentares  e  a  população  mineira  buscaram  subsidiar  o

Estado na formulação de suas políticas públicas, a fim de assegurar às pessoas mais

necessitadas condições mais dignas de vida, rompendo os laços da miséria.

Ademais, tramita nesta Assembleia o Projeto de Lei nº 2.446/2011, do Governador

do Estado, que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM –,
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com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da miséria e da

extrema  pobreza.  O  art.  2º  dessa  proposição  propõe  como  recursos  do  FEM  o

produto  da  renda  líquida  de  concursos  de  prognósticos  referentes  às  extrações

especiais,  que  poderão  ser  realizadas  pelo  Poder  Executivo  no  Programa  de

Concursos  de  Prognósticos  do  Estado;  dotações  consignadas  no  Orçamento  do

Estado  e  créditos  adicionais;  transferências  orçamentárias  provenientes  de  outras

entidades  públicas;  doações,  de  qualquer  natureza,  de  pessoa  física  ou  jurídica,

nacional ou estrangeira; auxílios e contribuições que lhe forem destinados e recursos

provenientes de  operações de crédito  internas ou externas de  que o Estado seja

mutuário, entre outros.

Com  relação  à  emenda  apresentada,  cabe  observar  que  a  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal, veda, em seu art. 44, a aplicação da receita de

capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público

para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de

previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Acatando  essa  determinação,  que  visa  à  preservação  do  patrimônio  público,  o

Projeto de Lei nº 2.292/2011 determina, no parágrafo único de seu art. 1º, que os

recursos  provenientes  da  alienação  desses  imóveis  serão  creditados  na  conta

Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital.

Assim, embora a emenda apresentada seja meritória, a Lei de Responsabilidade

Fiscal impede seu acatamento, pois os recursos somente poderão ser utilizados em

novos investimentos do governo no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

2.292/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Zé Maia, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - João

Vítor Xavier - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 1º/11/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José  Domingos  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Durval

Ângelo  -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem -  Gustavo Corrêa -  João Leite -  Luiz

Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - 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 extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de quinta-feira, dia 3, às

20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também

de  quinta-feira,  às  14  horas,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  (-  A ordem  do  dia

anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2011

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado

Duarte Bechir  -  Entrega de placa -  Palavras do Sr.  Eustáquio de Azevedo Silva -

Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h8min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Colégio  Dom  Cabral,  de

Campo Belo, pelos 71 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Eustáquio de Azevedo

Silva, Diretor do Colégio Dom Cabral de Campo Belo; a Exma. Sra. Vereadora Fátima

Salume Mati, representando a Câmara Municipal de Campo Belo; o Revmo. Sr. Padre

Haroldo Hubers, representando a Ordem dos Cônegos Regulares da Ordem da Santa

Cruz;  e  os  Exmos.  Srs.  Enildo  de  Melo  Leite,  representando  os  professores  da

instituição; e Deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

por  Mariana Lasmar  Corrêa,  aluna da 2ª  série  do ensino  médio  do  Colégio  Dom

Cabral de Campo Belo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo do Colégio Dom Cabral,

de Campo Belo.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo. Sr. Deputado Estadual Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa, neste ato

representando o nosso Presidente da Assembleia Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Exmo. Sr. Eustáquio de Azevedo Silva, Diretor do

Colégio Dom Cabral  de Campo Belo;  Exma. Sra.  Vereadora Fátima Salume Mati,

minha  conterrânea,  representando  o  Vereador  Belchior  Soares,  Presidente  da

Câmara Municipal de Campo Belo; e Pe. Haroldo Hubers, representando a Ordem

dos Padres Crúzios. Neste momento, cabe-me dizer que, em 1982, quando me casei

na Igreja Nova Matriz, o Pe. Haroldo estava lá para celebrar o meu casamento. Este é

um momento muito especial em minha vida, pois,  ao prestar esta homenagem ao

Colégio Dom Cabral,  posso homenagear  também o padre que me deu a bênção

nupcial. Obrigado pela presença. Caro amigo e colega de infância, Prof. Enildo de

Melo Leite, representando o corpo de professores do Colégio Dom Cabral, alunos,

demais professores, amigos e simpatizantes; boa-noite.

Sr. Presidente, neste momento peço permissão para saudar, pela TV Assembleia,

toda a gente querida da nossa Campo Belo, que certamente está elevando o índice

de audiência dessa TV, pois o Colégio Dom Cabral é motivo de orgulho e de alegria

da nossa cidade e também da nossa região. Tenho certeza de que todos os lares de

Campo Belo estão sintonizados na TV Assembleia neste momento marcante para a

cidade, para a região e especialmente para o nosso educandário, que é o Colégio

Dom Cabral.

Sr. Presidente, reservou-me Deus o privilégio de ser o autor do requerimento por

meio do qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais acolhe, na noite de hoje, em

seu Plenário maior, as comemorações pelos 71 anos do nosso Colégio Dom Cabral.

Esta é uma ocasião solene, em que temos a grata satisfação de fazer consignar nos

anais deste Parlamento merecida e justa homenagem a esta consagrada casa do

saber,  celeiro  de  mentes  privilegiadas  e  de  incontestáveis  talentos  em  todas  as

esferas da  vida de Campo Belo  e de Minas Gerais.  Pessoalmente,  considero-me

abençoado por participar desta solenidade, uma vez que, na condição de ex-aluno,

eu me vejo inserido na história de uma instituição eficiente na capacitação profissional

e acadêmica, comprometida com a construção de valores sólidos e com a expansão
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das fronteiras da liberdade, da justiça e da fraternidade.

O Colégio Dom Cabral foi fundado pelo Pe. Vicente Maria Cornélio Paula Borges no

ano de 1940. Nessa desafiante missão, o Pe. Vicente teve o concurso de D. Antônio

dos Santos Cabral e do então Prefeito Dr.  Antônio de Bastos Garcia, entre tantos

outros que compreenderam a relevância de dotar a nossa querida Campo Belo de

uma escola moderna e capaz de oferecer a todos uma formação de qualidade. Logo

vieram  os  cursos  primário,  admissão,  ginasial,  Técnico  em  contabilidade  e  curso

básico de comércio. Aliás, o nome do estabelecimento naquele início era Academia

de Comércio Dom Cabral e funcionava em um casarão da Praça Cônego Ulisses.

Nessa fase, merece registro o papel desempenhado pelos Diretores José Lustosa de

Andrade, Guilherme Perrupato e Francisco Raposo.

Em  1951,  já  consolidado,  o  Colégio  tem  a  sua  direção  entregue  aos  Padres

Crúzios, sendo o seu primeiro Diretor o Pe. Humberto, que também fundou a Escola

Apostólica Santa Odilha, formando seminaristas no período de 1953 a 1968, sendo

de justiça citar também o destacado papel de Pe. Lucas nessa nova fase. Já nos

anos  60,  dirigido  pelo  Pe.  Justino  Obers,  o  Colégio  Dom  Cabral  se  expandiu,

oferecendo novos cursos e recebendo, a partir dos anos 70, a matrícula das moças.

Nessa etapa, com a participação efetiva do Pe. Cornélio, houve a formação de nossa

imponente fanfarra, que sempre abrilhantou as festividades em Campo Belo e em

toda a Minas Gerais, especialmente as do dia 28 de setembro, aniversário da cidade,

ocasião aguardada com entusiasmo por todos nós.

Lembro-me dos ensaios e da disputa amistosa e cordial que existia com os outros

estabelecimentos  locais,  como os  Colégios  São  José  e  Armstrong.  A escola  que

melhor  se apresentasse era premiada com o troféu oferecido  pela  administração.

Infelizmente,  por  razões  de  logística,  a  nossa  fanfarra  não pôde participar  desse

momento tão especial. Com o Pe. Agostinho, já na década de 80, o Dom Cabral não

cessou  o  seu  avanço,  e  novas  conquistas  foram  alcançadas,  a  exemplo  da

construção do ginásio poliesportivo.

Em todo esse tempo, e, ainda hoje, sob a direção do Prof. Eustáquio de Azevedo

Silva, o Dom Cabral sempre acreditou que a educação é um campo da dimensão

humana  gerador  de  energia,  de  solidariedade,  de  autoestima,  de  ética,  de
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responsabilidade e de determinação. Nesse espaço de construção contínua de uma

identidade  coletiva  e  também  de  realização  individual,  o  Dom  Cabral  tornou-se

presença marcante na história de milhares de pessoas de Campo Belo, de toda a

região e de Minas Gerais, que sempre ostentaram o justificado orgulho de dizer do

seu vínculo com essa tradicional escola.

É  para  mim  uma  enorme  satisfação  desfrutar  da  amizade  de  muitos  que  ali

cultivaram e fizeram vicejar o sonho de um mundo melhor e mais justo, o sonho de

um  Brasil  fraterno,  solidário  e  próspero.  Recordo-me,  particularmente,  da  nossa

Profa. Iolanda Menezes Gibran. Certamente muitos alunos presentes não se lembram

da  Profa.  Iolanda  Menezes  Gibran.  Quando  era  próximo  do  horário  das  aulas,

chegava uma kombi branca, com o emblema do Dom Cabral, em que o Pe. Justino ia

buscar os professores em casa. Naquela época os professores não tinham carro para

ir  para o  Dom Cabral.  Eram abnegados servidores da educação que faziam com

orgulho esse trabalho. Lembro-me do Prof. Antônio Vicente vindo do Alto das Mercês,

do  Prof.  Laércio,  do  Prof.  Arnaldo,  do  Tiãozinho,  do  Janjão,  nosso  professor  de

Educação Física. A D. Iolanda sempre vinha no banco da frente com o padre. Quando

a porta de trás  abria,  os  outros  professores desciam. No momento em que essa

kombi chegava, já estávamos perfilados para entrar para dentro da sala de aula. Era

um rito, todos os dias acontecia da mesma forma. E a D. Iolanda Menezes Gibran foi

autora do ode ao Colégio Dom Cabral.  Nós, alunos, perfilávamos e, com orgulho,

cantávamos: “No topo esbelto da colina, um templo azul que é uma mensagem de

paz, de amor, e que domina todo o esplendor da paisagem”. Aprendemos a cantar. A

D. Iolanda nos convencia de que era participando ativamente que se construía um

cidadão exemplar. E, nas manhãs de sábado, como era nosso costume à época dizer,

subíamos o morro em direção ao Dom Cabral para participar do grêmio estudantil por

ela promovido. Declamávamos poesias, fazíamos homenagens aos pais, à pátria e a

nossa cidade, com o maior entusiasmo, porque a D. Iolanda cativava.

Prof. Eustáquio, quero lembrar de uma homenagem a essa saudosa professora e

também  homenagear  todos  os  demais  professores.  Em  1971,  a  D.  Iolanda  se

submeteu a uma cirurgia na vizinha cidade de Lavras,  e o Pe.  Justino,  Diretor  à

época, foi até as duas 1ª e 2ª séries escolher um aluno para representar o Colégio,
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fazendo uma visita à D. Iolanda lá em Lavras. Muitos dos ex-colegas que nos veem

agora certamente estão se lembrando desse momento. O Pe. Justino esteve na 1ª

série e, quando disse que precisava de um aluno, logo indicaram o meu nome. Talvez

pela forma alegre de viver, de brincar com os meus colegas, de amar a vida e de me

dedicar aos meus amigos. E o meu nome foi escolhido para representar as duas 1ªs

séries.  Lembro-me  perfeitamente  que  Rafael  Vilela  foi  o  aluno  escolhido  para

representar as duas 2ªs séries. Fomos para Lavras, junto com Pe. Justino, visitar a D.

Iolanda no Hospital.  Aliás, quero homenagear todos os ex-Diretores da escola, na

pessoa do Pe. Justino.

Gostaria também de apresentar um fato aos alunos, que se sucedeu com o Prof.

Laércio, nosso professor de desenho geométrico. Ele ministrava tal disciplina e disse:

“No tocar de um lápis, designa-se um ponto”. Todo mundo calado, e eu perguntei:

“Professor, e se o lápis estiver sem ponta?” Ele me mandou para a diretoria naquele

mesmo instante. Isso era comum, essa era a prática, existia essa situação na escola.

Mas era uma alegria, havia entusiasmo para ir para a escola participar das atividades

no Colégio Dom Cabral. Homenageando o Pe. Justino, homenageio, professor, todos

os ex-Diretores, a iniciar pelo Prof. Laércio, que assumiu a primeira direção após a

saída do Pe. Agostinho da direção da escola.

A escola  não se  faz somente com diretores  e  professores,  faz-se também com

funcionários. E houve uma funcionária muito especial na nossa época, a Tia Luca. Ela

vendia pastéis. Formavam duas filas na boca de uma entrada, a qual não sei se ainda

existe,  lá  embaixo,  seguindo para o poliesportivo,  no início do pavilhão,  à direita,

naquela entrada. Era onde ela vendia pastéis.  Havia a fila dos alunos que tinham

dinheiro para comprar e a fila dos alunos que não tinham dinheiro para comprar – e

eu não tenho vergonha de dizer que eu eu ficava na fila da esquerda. Ela vendia,

juntava  um  pouquinho,  abria  a  nossa  mão,  colocava  o  pastel  e  nós  saíamos

comendo; os da fila que não tinham dinheiro. Todo mundo pegava pastel. Para os que

tinham e para os que não tinham dinheiro a Tia Luca sempre dava pastel.

Então, era uma grande família. E acredito ainda hoje ser por isso o sucesso do Dom

Cabral:  de  ser  uma  escola  da  família.  Por  isso,  Sr.  Presidente,  lá  se  reúne,

anualmente, para fazer a festa, a família do Dom Cabral. É o momento em que se
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reúnem pais, amigos, ex-professores e ex-alunos, num congraçamento jamais visto

em nenhuma outra escola. Homenageando a Tia Luca, quero homenagear todos os

funcionários do Dom Cabral, aqueles que estão na ativa e aqueles que passaram e

deixaram a sua marca na Escola Dom Cabral. Quando estive à frente da Prefeitura,

recebi uma homenagem na Escola Vereador José Alvarenga, no Bairro dos Arnaldos,

onde construímos um espaço - o qual foi inaugurado no ano de 2004 - que serve de

debate e colocamos o nome da Tia Luca; não é de hoje que nos lembramos da Tia

Luca.

Continuando,  são  histórias  de  vida,  vividas,  revividas,  lembradas,  partilhadas,

compartilhadas. São histórias de famílias, de pais, de filhos, de netos; histórias de

educadores comprometidos; histórias de pessoas que se gostam, que vivem juntas,

que  convivem;  histórias  de  professores  e  funcionários  que  abraçam  essa missão

como a um verdadeiro sacerdócio. Esta, Sr. Presidente, é a história do Colégio Dom

Cabral, um colégio que ingressa no ano 70 de sua existência com a vivacidade de um

jovem que não se permite ultrapassar, que se atualiza, moderniza, que cria de forma

pioneira e que se rege estrategicamente para alcançar os territórios do futuro.

Para  tanto,  o  Colégio  Dom  Cabral  dispõe  de  uma  equipe  competente  de

professores, técnicos, funcionários de apoio pedagógico e administrativo, que sabe

que as transformações nos processos de ingresso nos cursos superiores implicam a

necessidade de alterações radicais na estrutura, no funcionamento, nas metodologias

de ensino e, especialmente, nas de avaliação de aproveitamento. É com essa equipe

que o Dom Cabral atende famílias diferenciadas, com exigências cada vez maiores,

que muitas vezes extrapolam as atribuições tradicionais  da escola, mas que sabe

perceber que essas famílias e esses estudantes precisam desse acolhimento para

suprir necessidades antigas e novas, ditadas pela acelerada transformação de nossa

sociedade.  São  professores  e  funcionários  que  educam  e  evangelizam  por  atos,

testemunhos e posturas, como educadores conscientes da importância de cada aluno

e  de  cada  família,  aos  quais  não  se  pode  negar  o  aprendizado  dos  valores

disponíveis no contexto de um processo de educação integral.

Por  isso mesmo, o sonho que na década de 40 do século passado inspirou os

ilustrados fundadores do Dom Cabral permanece vivo e altaneiro, renovando-se na
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alma  de  uma  instituição  capaz  de  interagir  o  ideário  de  sua  fundação  com  as

exigências, cada vez maiores, de um mundo secularizado e em constante ebulição. É

diante dessa perspectiva, mas encorajado por esse exemplo que hoje celebramos,

que  convoco  a  todos  nós  para,  seguindo  as  lições  do  nosso  venerado  liceu,

renovarmos as forças em favor da sublime tarefa do aperfeiçoamento e da formação

que se alicerça nos valores humanísticos, no temor a Deus e na fé cristã.

Lembrando  Santo  Agostinho,  segundo  o  qual  “felicidade  está  em  continuar  a

desejar aquilo que se tem”, que esse sonho em permanente construção chamado

Colégio  Dom  Cabral  continue  irradiando  o  conhecimento,  a  cultura  e  o  saber,

afirmando sempre a fé em um mundo mais justo e solidário. Ao findar as minhas

palavras, nesta hora de júbilo e de contentamento, gostaria de parafrasear o mestre

Rui Barbosa, em sua célebre Oração aos Moços: Estudante sou. Nada mais. (...)

Pouco mais  sei  do que saber  estudar,  saber  como se  estuda e saber  que tenho

estudado. Nem isso mesmo sei se saberei bem. Mas, do que tenho logrado saber o

melhor devo ao Colégio Dom Cabral. Muito Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Eustáquio

de Azevedo Silva, Diretor do Colégio Dom Cabral, de Campo Belo, da placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:) “Educar

é uma tarefa nobre e árdua. Educar, no Colégio Dom Cabral, de Campo Belo, é levar

o indivíduo a um processo de autodesenvolvimento, é conduzi-lo a um caminho de

autonomia.  A  instituição,  que  oferece  formação  completa,  do  ensino  infantil  à

preparação pré-vestibular, vem cumprindo de maneira elogiosa sua missão de formar

a juventude mineira, constituindo-se em exemplo de centro educacional em nosso

Estado.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  reconhecendo  a

importância  do  trabalho  desenvolvido  pelo  Colégio  Dom  Cabral  de  Campo  Belo,

presta a ele esta homenagem, por seus 71 anos de existência”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida, com muita alegria, o Deputado Duarte

Bechir, autor do requerimento que suscitou esta justa homenagem aos 71 anos do

Colégio Dom Cabral, a participar da entrega da placa.
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- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Eustáquio de Azevedo Silva

Exmo. Sr. Deputado Estadual, Doutor Viana, neste ato representando o Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Sra.

Vereadora Fátima Salume, representando o Presidente da Câmara de Campo Belo,

Vereador Belchior Soares; Revmo. Padre Haroldo Hubers, representando a Ordem

dos Padres Crúzios;

Sr. Prof. Enildo de Melo Leite, representando os professores da instituição. Em seu

nome cumprimento todos os professores da escola; Exmo. Deputado Duarte Bechir,

autor  do requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores;

queridos alunos e colegas, o Colégio Dom Cabral,  falo em nome de seus alunos,

pais,  professores,  funcionários,  ex-alunos,  está  agradecido  e  honrado  por  esta

homenagem. Nosso Deputado majoritário, Duarte Bechir, foi muito feliz ao fazer esta

homenagem ao Colégio Dom Cabral, que, por sua história em Campo Belo e região,

tem  formado  muitos  cidadãos,  que  prestaram  e  prestam  relevantes  serviços  no

desenvolvimento do nosso Estado. Percebemos o quanto foi e é importante pelas

manifestações de carinho e apreço demonstrados pelos seus ex-alunos. Os cônegos

regulares da Ordem de Santa Cruz,  os Padres Crúzios,  assumiram o colégio em

1951.  Conduziram  suas  aulas,  influenciados  pela  pedagogia  de  Freinet.  Foi

exatamente  essa  pedagogia  que  marcou  a  todos  que  foram  seus  alunos.  As

invariantes  de  Freinet  eram  observadas  em  suas  ações  pedagógicas.  Dou

testemunho  dessa  época  magnífica  de  convívio  com  tão  dedicados  e  atuantes

missionários holandeses, que se aculturaram brasileiros e que, em muitos aspectos,

estavam bem à frente do seu tempo, pelo que hoje observamos. Temos muito a lhes

agradecer  e  a  lhes  dizer  que espalharam em  Campo  Belo  a  boa semente.  Esta

semente frutificou e, por isso, são merecedores desta homenagem. Obrigado, Padres

Crúzios.

Hoje,  o Colégio Dom Cabral  procura desenvolver  mais  ativamente a pedagogia:

Família Dom Cabral, educando para a vida, construindo juntos. Respeitam o aluno

como  pessoa,  no  processo  ensino/aprendizagem,  dando-lhes  princípios  éticos  e

cristãos como base para a transformação da sociedade.
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Estamos  em parceria com o Sistema COC de Ensino.  Esse sistema é  um dos

melhores. Há uma sequência, uma interdisciplinaridade nesse avançado sistema, do

infantil ao básico. O COC está sempre aprimorando e inovando. A tecnologia aplicada

à educação não se resume aos quadros digitais da internet.  Temos, em todas as

salas  de  aula,  laboratórios  digitais,  “laptops”,  “netbooks”,  telessalas,  uso  do  3D.

Atemo-nos sempre ao contexto pedagógico em que essas tecnologias se inserem.

Tudo isso temos no Colégio Dom Cabral.

Podemos dizer que o Colégio Dom Cabral  é de tradição naquilo  que de melhor

adquirimos nos 71 anos de história e um colégio de vanguarda naquilo que de mais

atualizado podemos dispor para alcançarmos com mais eficiência nossos objetivos na

qualidade do ensino.

Por  tudo isso,  o Colégio  é  merecedor  dessa homenagem. Em nome de toda a

família Dom Cabral, agradecemos em especial ao Deputado Duarte Bechir e a todos

desta Casa, que, de uma forma ou de outra, contribuíram para este momento de

alegria para a comunidade campo-belense.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma apresentação artística das

alunas Sarah Melo Silva Marques, Rayssa Paiva Rodrigues, Gabrielly Baía Pimenta

de Moraes, Isabella Gibram Furtado, Gisihelle  Santiago Rogana e Nicoliee Cecília

Carvalho Nascimento, com a música “Countdown”, da Beyoncé.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente

Com  muita  alegria,  queremos  cumprimentar  o  Sr.  Eustáquio  de  Azevedo  Silva,

digno  Diretor  do  Colégio  Dom Cabral  de  Campo Belo,  homenageado nesta  noite

pelos  71  anos  de  sua  fundação.  Esta  Casa  sente-se  muito  envaidecida  com  a

presença de V. Exa., na justa homenagem que promove na noite de hoje.

Gostaria de cumprimentar a Vereadora Fátima. Lembro, com saudade, que comecei

a minha vida política como Vereador da minha cidade de Curvelo. Não sabia que V.

Exa.  está  no  seu  primeiro  mandato.  Parabenizo-a  pela  brilhante  família,  pelos

gêmeos e a filha. A família sempre unida é muito importante. É uma alegria tê-la aqui

representando a Câmara Municipal de Campo Belo.
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Não  podemos  chamar  o  Pe.  Haroldo,  porque  senão  ele  rouba  a  cena.  Fiquei

sabendo que,  numa reunião  de  canto  do  Pe.  Fábio  Melo,  quando o  Pe.  Haroldo

chegou, ele foi mais aplaudido que o Fábio Melo. Ele é essa figura extraordinária que

vocês todos conhecem e que acabamos de conhecer, com grande empatia, e que

veio representar a Ordem dos Padres Crúzios. É uma alegria muito grande recebê-lo

na nossa Casa Legislativa.

Quero também cumprimentar o Prof. Enildo, que representa o corpo de professores

do Colégio, bem como todos os professores e mestres da escola homenageada; os

funcionários  da escola;  os alunos; as alunas que se apresentaram brilhantemente

com esse número artístico, que anima e traz alegria à homenagem desta noite;  a

Mariana pela sua participação extraordinária, com o canto do Hino Nacional, para a

alegria  da  sua  família  –  a  família  Lasmar  -,  que  se  encontra  presente;  a  TV

Assembleia; os funcionários da Casa; os telespectadores que nos assistem e o nosso

amigo Deputado Duarte Bechir, que é o responsável, o culpado de tudo isso. Ele é o

autor  do requerimento  desta homenagem, que foi  apoiado por unanimidade,  Prof.

Eustáquio.  Temos a alegria de dizer  que o Deputado Duarte Bechir  é um grande

Deputado. Campo Belo está de parabéns - aliás, toda a região.

Em Minas Gerais, existem 853 cidades e 77 Deputados. Feliz é a cidade que tem

um  Deputado  na  Casa,  e  mais  ainda  Campo  Belo  e  região,  em  se  tratando  do

Deputado Duarte  Bechir.  Parabéns.  Vocês  têm um grande Deputado,  um homem

íntegro, competente e inteligente.  Ele já foi  Prefeito.  Tem e continuará tendo uma

brilhante história, se Deus quiser - e ele assim o quererá.

Mas ninguém é perfeito. O Deputado Duarte Bechir esqueceu-se de duas coisas.

Ele se esqueceu de dizer que o pastel da tia Luca não tinha nada dentro, era de

vácuo. Todos o queriam, mas ele não tinha recheio. Não posso me esquecer desse

detalhe. E também de cumprimentar a sua família, não só você esgoisticamente e

seus funcionários, mas a sua família. E, de maneira especial, a D. Luzia, que precisa

fazer  você enxergar mais. À sua mãe, que, com certeza,  está nos assistindo, um

abraço,  à  senhora  que  tem  essa  família  maravilhosa.  E  também  a  todos  os

telespectadores da TV Assembleia.

Quando uma instituição de ensino completa 71 anos de existência, isso já é motivo
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mais  do  que  suficiente  para  comemoração.  Em  um  país  em  que,  apesar  do

crescimento econômico, ainda persistem históricas mazelas sociais e elevado grau de

desigualdades, a educação é, seguramente, o caminho mais indicado para se buscar

um desenvolvimento justo e equilibrado. É pela escola que, complementarmente ao

papel  dos  pais,  as  crianças  e  jovens  incorporam  ou  fortalecem  os  conceitos  de

educação, de civilidade, de respeito às demais pessoas, de crescimento pessoal e de

responsabilidade.  O  ambiente  escolar  é  um  espaço  privilegiado  de  formação  da

cidadania,  em  que os  alunos  recebem  estímulo  e  orientação  para  exercitar  seus

direitos e deveres. É também a escola, naturalmente, responsável pela transmissão

de conhecimentos, dos fundamentos básicos em diversas áreas do saber, para que

as  crianças  e  jovens  construam  sua  formação  intelectual  e  se  preparem  para  o

exercício de uma profissão, integrando-se à vida em sociedade de forma madura e

produtiva. Quando uma instituição de ensino completa 71 anos de existência com

plena credibilidade e reconhecimento por parte da comunidade em que está inserida,

temos então um motivo a mais para comemorar. É esse o caso preciso do Colégio

Dom Cabral de Campo Belo, que a Assembleia Legislativa homenageia, com muita

satisfação, nesta reunião especial.

Fundado  em  1940,  como já  foi  aqui  falado,  pelo  Pe.  Vicente  Maria  Cornélio,  o

educandário se estruturou e se desenvolveu em sólidas bases religiosas, o que lhe

conferiu, desde o início, a marca dos valores morais, éticos e da qualidade do ensino.

Sabemos que as ordens religiosas estão estreitamente vinculadas à educação em

nosso país, mantendo-se à frente de um grande número de estabelecimentos de nível

fundamental, médio e superior. Começando a funcionar com os cursos primário, de

admissão, ginasial, básico de comércio e técnico em contabilidade, o Colégio Dom

Cabral  foi  aos  poucos  expandindo  suas  atividades,  passando  a  oferecer  o  curso

científico,  hoje  ensino  médio,  construindo  o  ginásio  poliesportivo  e  incorporando

outras instituições, como o Colégio São José – todos sabem disso - e a Escola Infantil

Balão Mágico. Pautando-se  sempre  pelo  compromisso  com  a  qualidade  e  pela

atualização dos conteúdos da grade curricular, o educandário que homenageamos

contribuiu  decisivamente,  durante  sua  trajetória,  para  que muitos  de  seus  alunos

chegassem às melhores universidades do Estado e do País, muitos principalmente à
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universidade da vida. E temos vários exemplos, vocês sabem disso.

Colaborou também para o engrandecimento de Campo Belo e das cidades vizinhas,

pois sua atuação nunca se restringiu apenas às salas de aula, engajando-se na vida

comunitária e interferindo positivamente na construção de uma sociedade em que os

valores da ética e da cidadania sejam sempre a referência maior. Sempre foi assim

com o Colégio Dom Cabral,  aqui  cantado e decantado,  principalmente por um de

seus alunos, o hoje Deputado Duarte Bechir.

Parabéns ao Colégio Dom Cabral  por sua bela história,  pelos  seus 71 anos de

grande contribuição ao ensino em nosso Estado. Na pessoa de seu diretor, Eustáquio

de Azevedo Silva, cumprimentamos, em nome da Assembleia e do povo de Minas

Gerais, toda a direção, professores, alunos, pais de alunos e todos os que, de alguma

forma, ajudaram a construir essa tradicional e, ao mesmo tempo, moderna instituição.

Parabéns, Colégio Dom Cabral. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 1º de novembro, às

20  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  a  ordinária  também  de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de  Lei  nºs  328  e  765/2011;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de

Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Suspensão e

reabertura da reunião - Questão de ordem - Discussão, em 2º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 16/2011; encerramento da discussão;  questão de ordem;

suspensão e  reabertura  da  reunião;  votação nominal  da proposta,  salvo  emenda;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno; questão de ordem; votação nominal da

Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº

2.599/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

8/2011; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;

deferimento; votação nominal do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; votação nominal das Emendas nºs 2 e 3; aprovação;

votação  nominal  da  Emenda  nº  1;  discurso  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;

rejeição;  declaração  de  voto  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.079/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.122/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.336/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.390/2011; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.444/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.448/2011; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei  nº  2.452/2011;  apresentação das Emendas nºs  2 a 5;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  das  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Paulo  Guedes  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José

Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves -

Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

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

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
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Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Carlos Henrique, 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

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs  328 e  765/2011 (À

sanção.).

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.

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 os Projetos de Lei nºs 2.447,

2.450 e 2.451/2011 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi questão de ordem, primeiro para

deixar claro um acordo que estamos desenvolvendo na Casa. Como Líder do Bloco

PT-PCdoB, vim participando do procedimento do acordo que vai levar hoje à votação

diversos projetos de interesse de Minas Gerais. Alguns projetos do governo, outros

dos Deputados, e em boa parte deles chegamos a um acordo. Mas, antes de relatar

sobre  os  projetos  acordados,  queria  falar  de  dois  projetos  que  estão  também

esperando a votação em Plenário. Corre um estranho boato de que esses projetos

não entram em votação por causa da Bancada do PT e agora também por causa da

Bancada do PMDB. Querem imputar ao PMDB, ao PT e ao PCdoB a culpa por dois

projetos não estarem em votação. Queria dizer  que esse boato não tem o menor

fundamento. Recebi telefonemas de Desembargadores, Juízes, de funcionários do TJ

preocupados. Um dos projetos diz respeito ao TJ. É um projeto que vai fazer justiça

ao reajuste dos servidores e também à alocação de recursos. A Bancada do PT é

favorável a este projeto, e eu pediria ao Presidente, se possível,  que agilizasse a

votação,  e  votaremos favoráveis.  O  segundo projeto  diz respeito  ao  reajuste  dos

servidores do Legislativo. Também somos favoráveis ao aumento dos servidores do

Legislativo retroativo, conforme os servidores aqui da Casa estão solicitando. A minha

desconfiança é que esses dois projetos não entrem, pois há uma pessoa interessada

em  não  pagar  imediatamente  essa  dívida,  por  falta  de  recursos  e  por  rombo

orçamentário:  o Governador  do Estado,  o governo de Minas.  Então,  procura-se o

governo,  e  imputa-se  a  ele  tal  responsabilidade.  Nós,  Deputado  Carlin  Moura  e

Deputado Sargento Rodrigues, estamos favoráveis a que os dois projetos entrem em

votação de forma imediata. Queria deixar bastante claro ao Tribunal de Justiça e aos

servidores da Casa o posicionamento favorável do PT e a nossa exigência à Casa e a



189
____________________________________________________________________________

seu Presidente de que eles sejam colocados em votação. Pedimos ao governo que

não fique solicitando adiamento desse projeto porque está sem dinheiro. Queria dar

esse esclarecimento.

Segundo,  Sr.  Presidente, queria dizer  que estamos evoluindo, por meio de uma

comissão de negociação, que conta com a participação de oito Deputados - quatro da

Oposição, sendo dois do PT e dois do PMDB, e quatro do bloco do governo -, nas

negociações com o governo e o Sindicato, após o término da greve de 112 dias dos

trabalhadores em educação e dos professores. Já tivemos quatro reuniões com os

Secretários e hoje tivemos uma reunião dos Deputados com o Secretário Danilo de

Castro  e,  posteriormente,  com  a  Coordenadora  do  Sind-UTE,  Beatriz  Cerqueira.

Tivemos  avanços  importantes  que  deverão  refletir  na  próxima  segunda-feira,  em

reunião da comissão de negociação. O tempo é curto; por isso não abordarei aqui os

pontos  de  avanço,  mas quero agradecer  ao  conjunto dos Deputados da base do

governo e da Oposição, que estão conseguindo um consenso entre nós para mediar

os conflitos que estão ocorrendo na mesa de negociação. Tivemos hoje bons avanços

e estamos otimistas. Queria dizer isso aos professores e professoras.  Falo assim

porque, na última reunião de negociação, saímos todos nós, Deputados da Situação

e da Oposição, com uma posição meio desconfiada, não satisfeitos. Entretanto, hoje,

na conversa com o Secretário e, depois, com a Coordenadora do Sind-UTE, tivemos

importantes avanços, o que ajudará na votação dos projetos em pauta.

Sr.  Presidente,  queria  comunicar  aos  nossos  telespectadores  que  nós  do  PT

havíamos anunciado uma obstrução devido a uma ação injusta da Cemig contra o

Coordenador do Sindieletro, por ter manifestado aqui, na Assembleia Legislativa, sua

opinião acerca da Cemig no que concerne ao desastre ocorrido em Bandeira do Sul e

à fiação. O Sindieletro considera ineficiente a atuação da empresa, assim como nós.

A Cemig, por meio de seu Presidente, entrou com uma ação de difamação e calúnia

contra o Coordenador do Sindicato por opinião que ele deu nesta Casa, a nosso

convite. Por interferência de nossa Bancada junto ao Secretário Danilo de Castro, ele

já  nos  garantiu  uma  solução  para  esse  problema.  Disse  que  essa  não  era  a

orientação do  Governador,  muito  pelo  contrário,  e  orientou  a  Cemig a  retirar  tais

ações. Com base nisso, decretamos terminada a obstrução que vínhamos fazendo, já
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que  estamos  satisfeitos,  por  hora,  com  o  andamento  da  negociação  na  área  da

educação - ainda há o que resolver, mas há avanços - e também porque, em relação

à questão do Coordenador do Sindieletro, com a palavra do Secretário, em nome do

Governador, esperamos a retirada da ação já posta. Diante disso, estamos retirando

o processo de obstrução e votaremos cada um dos projetos, de acordo com nossa

opinião programática, a favor de uns e contrários a outros. Votaremos hoje com a

posição  da  Bancada  do  PT,  que  registraremos  a  cada  projeto.  Fazemos  este

comunicado  ao  povo  de  Minas  Gerais  e  torceremos  para  que,  na  segunda-feira,

Deputado Rômulo Viegas, a proposta que o governo ficou de apresentar - e garantiu

que apresentará na segunda-feira - sobre o piso na carreira seja satisfatória para o

magistério e digna para essa categoria, que tanto lutou e por quem temos um grande

carinho, os professores. Por fim, lembrado pelo Deputado Rômulo Viegas, gostaria de

parabenizar o Presidente Dinis Pinheiro e o Deputado André Quintão e, nas suas

pessoas,  todos  os  Deputados  pela  realização  do  vitorioso  seminário  legislativo

“Pobreza e desigualdade”,  que esta Casa produziu e em que tanto se empenhou.

Tenho certeza de que gerará frutos muito importantes para as 900 mil famílias que

ainda  vivem  em  estado  de  pobreza  e  miséria  em  nosso  Estado.  Parabéns  ao

Presidente e a toda a Casa Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta,  ao  vencido  em  1º  turno.  Em

discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  há  três  Deputados  saindo  da

Comissão de Redação e vindo para o Plenário. Pedirei a V. Exa. a suspensão desta

reunião por 2 minutos. Estão dizendo que há quórum aqui. Então, pode votar.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para que se

configure o quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição.
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Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 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  e,  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a proposta, salvo emenda.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares -

Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Deiró Marra -  Delvito  Alves -  Dilzon Melo -

Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  João Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  José

Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovada a proposta, salvo emenda.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de citar um assunto importante

que se refere à Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de minha autoria e de

vários colegas desta Casa, que cria o Dia dos Gerais, reconhecendo Matias Cardoso

como a primeira Capital das Gerais, tema já bastante discutido nesta Casa. Matias

Cardoso foi o primeiro povoamento de Minas Gerais, fazendo parte dos Currais da

Bahia. Quando surgiu o Ciclo do Ouro em Mariana e Ouro Preto, aquela região já
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produzia 800 mil cabeças de boi, alimentos, milho, arroz, feijão e farinha. E foi aquela

região, com aquele povo catrumano da beira do São Francisco, que sustentou o ciclo

das minas do ouro em Ouro Preto e Mariana. Nós, ao apresentarmos a PEC para

reconhecer Matias Cardoso como primeiro povoado de Minas Gerais, não queremos

tirar de Mariana o título de primeira cidade de Minas, até porque o próprio nome de

nosso Estado já diz: Minas Gerais. Queremos que a nossa cidade, Matias Cardoso,

seja reconhecida como a Capital das Gerais, comemorando-se aquele dia em 8 de

dezembro de cada ano, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Município.

Aliás, foi a primeira igreja construída neste Estado, a qual, por sinal, encontra-se em

situação  lastimável,  necessitando  de  restauração.  Acho  que,  com  a  mudança  da

Constituição  do  Estado,  reconhecendo  Matias  Cardoso  como  primeiro  povoado

habitado  em  Minas  Gerais,  poderemos  corrigir  os  livros,  contando  a  verdadeira

história do surgimento de Minas e resgatando tudo isso que se perdeu no tempo.

Quero aqui fazer um apelo. A matéria estava na pauta desta semana, e havia um

acordo,  de  todos  os  partidos,  para  que  ela  fosse  votada.  Alguns  parlamentares

fizeram posicionamento contrário. Já conversamos com eles e acreditamos que as

dúvidas foram sanadas. Faço um apelo ao Presidente: que possamos votar a PEC nº

21,  que já  foi  discutida e apresentada na legislatura passada pela Deputada Ana

Maria Resende e por este Deputado. Agora, a proposta voltou, houve grande debate,

realizamos audiências  públicas  nesta  Casa e  em  Matias  Cardoso.  O  Governador

visitou essa cidade no dia 8/12/2009 e fez o compromisso de apoiar essa PEC. Há

dois meses, o governo estadual foi transferido simbolicamente para Montes Claros,

ocasião em que o Governador esteve lá com todos os Secretários - salvo engano, V.

Exa. também estava presente - e também firmou o compromisso de voltar a Matias

Cardoso de forma definitiva. A PEC que tramita nesta Casa legalizará a situação, e o

governo concederá a Medalha Maria da Cruz a Matias Cardoso, assim como concede

a Medalha do Dia de Minas, a Medalha da Inconfidência, a Medalha JK, a Medalha

Santos Dumont, reconhecendo a importância do Norte de Minas, a importância do

povo catrumano, dos ribeirinhos para a formação deste Estado. Se Minas começou

na  beira  do  São  Francisco,  se  lá  tivemos  os  primeiros  povoados  e  as  primeiras

bandeiras, isso é fundamental. Portanto, peço a V. Exa. que votemos essa PEC, já
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que há quórum, e que haja um acordo no Plenário para viabilizar essa votação. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares -

Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Deiró Marra -  Delvito  Alves -  Dilzon Melo -

Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -  Luiz Humberto

Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -

Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 53 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a  Emenda  nº  1.  Está,  portanto,  aprovada,  em 2º  turno,  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 16/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.599/2011, da Comissão

de  Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  nº  81/2011,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 5/9/2011. 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 Complementar nº 8/2011, do Tribunal de

Contas,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  102,  de  17/1/2008.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento
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Rodrigues em que solicita a votação destacada da Emenda nº 1. 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, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

o façam neste momento.  A Presidência vai dar início ao processo de votação; para

tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares. Em

votação, o projeto, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio -

Antonio Lerin -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlin Moura - Carlos Henrique -  Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - José

Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

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

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas  e  destaque.  Em  votação,  as

Emendas nºs 2 e 3.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor
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Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite -  João Vítor  Xavier  -  José Henrique -  Leonardo Moreira  -  Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 2 e 3. Votação da Emenda nº 1. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, vou ser breve, porque os Líderes

do Governo e da Oposição têm noção do que trata essa emenda. Pedi destaque da

Emenda nº 1 porque ela prevê a concessão de férias para Auditor  do Tribunal de

Contas da mesma forma como elas são concedidas aos Conselheiros desse órgão. O

cargo de Conselheiro é vitalício.  A maioria das vagas é preenchida por indicações

feitas por esta Casa. Então, isso não faz sentido. Ao rejeitarmos a emenda, vamos

retornar ao “status quo” anterior, ou seja, férias conforme prevê o Estatuto do Servidor

Público, nada mais.

Faço o encaminhamento para que votemos pela rejeição da Emenda nº 1, porque,

na  verdade,  ela  é  uma aberração:  vai  criar  um  privilégio  para  uma categoria  de

servidores, equiparando-a ao cargo vitalício de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Portanto férias para Conselheiros do Tribunal de Contas é uma coisa, férias  para

Auditor devem ser como está no Estatuto do Servidor Público. Do contrário, poder-se-

ia  aprovar  nesta  Casa  que  as  férias  dos  servidores  da  Assembleia  devem

corresponder às férias dos próprios Deputados, que têm recesso parlamentar para

visitar suas bases. Essa emenda não tem sentido, é uma aberração jurídica. Não

podemos permitir que esse “trem da alegria” siga em frente com o referendo do nosso

voto.

Solicito aos ilustres companheiros desta Casa que votem contrariamente à Emenda

nº 1. Conforme me foi solicitado pelos Deputados Rogério Correia e Carlin Moura,

informo que a posição dos ilustres parlamentares é a mesma deste Deputado. Não



196
____________________________________________________________________________

podemos  permitir  que  essa  emenda  seja  aprovada,  de  forma  escancarada,  pelo

nosso voto, igualando as férias de Auditores com as de Conselheiros do Tribunal de

Contas.

O meu encaminhamento, Sr. Presidente, é pelo “não”, para que possamos sentir

orgulho na aprovação desse projeto.

Ressalto que esse projeto, cuja primeira parte foi aprovada, contém aquela emenda

descrita na Proposta de Emenda à Constituição nº 23, assinada por 76 Deputados

desta Casa, a qual trata da publicidade dos vencimentos e de gastos do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais. Apesar de estar “fatiada”, é um passo importante

desta Casa para que retome a condição de Poder fiscalizador dos demais Poderes.

Esta Casa tem poder para fiscalizar  Poderes. Esse projeto está aprovado. Agora,

esperamos que o Governador tenha lucidez - obviamente a terá, porque conhecemos

muito bem o Governador Antonio Anastasia - e sancione esse projeto.

Se  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  não  avançou até  o  momento,  nós  a

estamos “fatiando”.  Faremos a mesma coisa com os outros projetos do Ministério

Público  e  do  Judiciário  que  chegarem  aqui,  vamos  tratá-los  igualmente,  ou  seja,

queremos  saber  qual  é  o  salário  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas,  quanto

recebe  de  diária,  quanto  recebe  um  Promotor,  um  Procurador,  um  Juiz,  um

Desembargador e os ocupantes dos demais cargos do Estado. O quanto recebem os

Deputados está disponibilizado na internet, para que todos tenham conhecimento de

vencimento, auxílio-moradia e de verba indenizatória recebidos pelos parlamentares.

Parabenizo os ilustres colegas Deputados, que, ao aprovarem o projeto, aprovaram,

no segundo turno, a emenda, que é idêntica ao que está na Proposta de Emenda à

Constituição nº 23; solicito, porém, que não se aprove nesta Casa mais um “trem da

alegria”,  que,  certamente, nos envergonhará amanhã,  estampadas nas manchetes

dos jornais de nosso Estado. Obrigado.

O Deputado Neider Moreira - Para encaminhar, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O Deputado Neider Moreira vai encaminhar favoravelmente?

O Deputado Neider Moreira - Contrariamente.

O  Sr.  Presidente  -  Neste  momento,  tratando-se  de  emenda  destacada,  só  um

parlamentar pode fazer o encaminhamento contrário, e já o fez o Deputado Sargento



197
____________________________________________________________________________

Rodrigues, impossibilitando que V. Exa. se manifeste nesse sentido.

O Deputado Neider Moreira - Está bem.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados:

Adalclever  Lopes  -  Antônio  Júlio  -  Bruno  Siqueira  -  Duarte  Bechir  -  Leonardo

Moreira - Luiz Henrique.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antonio

Lerin - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares -

Célio Moreira - Deiró Marra - Delvito Alves -  Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista  -  Fabiano Tolentino -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Luiz Carlos

Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo

Guedes - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes.

- Registra “branco” o Deputado:

Jayro Lessa.

O Deputado Bruno Siqueira - Pela ordem, Sr. Presidente. É só para corrigir o meu

voto, que foi “não”, mas foi registrado “sim”.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “não”, mas não consegui

registrá-lo.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, votei em branco, mas meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não”

40  Deputados.  Não houve voto  em  branco.  Está  rejeitada a  Emenda nº  1.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 na forma

do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 2 e 3. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fico extremamente

feliz com a atitude absolutamente correta e sensata que o Plenário desta Casa teve

neste momento. Essa proposta de igualar as férias dos Auditores às dos Conselheiros

do Tribunal de Contas vem a este Plenário pela quarta vez. É a quarta tentativa dos
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Auditores de submeter a matéria a votação. No ano passado, fui o relator da matéria

na Comissão de Administração Pública, e nem sequer permitimos que ela chegasse

ao  Plenário,  pela  aberração  que  se  tornaria  no  serviço  público,  um  precedente

absolutamente fora de propósito. Quero manifestar meu apreço pelos nobres pares

por  rejeitarem, e de maneira firme, uma proposta tão despropositada,  que abriria,

volto a dizer,  um precedente inadmissível  no serviço público do Estado de Minas

Gerais. Quero congratular-me com cada um dos que votaram contra essa emenda.

Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.079/2011, do

Deputado  Leonardo  Moreira,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os

estabelecimentos  escolares  disponibilizarem  cadeiras  específicas  para  os  alunos

portadores de deficiência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões da Pessoa com

Deficiência e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma

do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.079/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº 2.122/2011, do Deputado Dinis Pinheiro,  que dispõe sobre a concessão de

incentivo financeiro a catadores de material reutilizável e reciclável. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente

opina  pela  aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1,  que apresenta.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente. 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,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.122/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
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Lei nº 2.336/2011, 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 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.  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,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.336/2011  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,

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. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.444/2011, do Governador do Estado,

que 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  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, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.444/2011 com

as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011, 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. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (...)

§  ...  -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na  forma,  no prazo e  nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 7% (sete por cento)

nas operações internas com gás liquefeito de petróleo - GLP - para uso doméstico.

§  ...  -  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto no parágrafo anterior, não compensada pela elevação do consumo de GLP

para uso doméstico, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga tributária

nas operações internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, no
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percentual suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto, na forma,

no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  As  políticas  fiscal  e  tributária  devem  estar  a  serviço  do

desenvolvimento, do crescimento e, sobretudo, do setor produtivo e do bem-estar da

população. Minas Gerais é o Estado que pratica a mais alta alíquota de ICMS sobre o

gás de cozinha: 18%. Somos o único ente federativo a cobrar tal percentual. Estamos

falando de um produto da cesta básica,  fundamental  às famílias, sem o qual  fica

quase impossível a sobrevivência diária.

Não é mais cabível considerar a alternativa da lenha ou do carvão no dia a dia. Já

estamos num patamar  de consciência  ecológica  que repudia esse tipo de  opção.

Mesmo sendo o gás de cozinha fundamental  -  em Minas Gerais consumimos em

média 3 milhões e 700 mil  botijões por  mês de GLP -,  é difícil  fazer os gestores

públicos, nossos governantes, compreenderem a necessidade de uma mudança na

política fiscal. Há setores que precisam ter suas alíquotas flexibilizadas. E o gás de

cozinha  é  um  deles.  Não  há  desculpas.  No  Amazonas,  onde  as  dificuldades  de

locomoção e acesso são enormes, a alíquota sobre o GLP é zero. No Distrito Federal,

a alíquota é de 12%, como nos Estados do Sul e do Centro-Oeste, no Amapá e na

Bahia. Nos demais Estados, ela também é muito alta, 17%, mas, ainda assim, abaixo

da cobrada em Minas Gerais.

Apresentamos essa emenda para fazer coro com a União Brasileira de Mulheres -

UBM - do Município de Contagem. Lá a UBM está deflagrando uma campanha pela

redução do ICMS sobre o gás de cozinha. Lenha e carvão fazem parte do passado. A

vida  das  mulheres  melhorou  com  o  progresso,  a  tecnologia,  a  conscientização.

Precisamos cuidar das donas de casa, das famílias, de Minas, do Brasil. Precisamos

cuidar de nosso planeta. A redução do ICMS sobre o gás de cozinha faz parte desse

propósito. É um desafio a ser enfrentado e superado.

Por  essas  razões,  é  imperiosa  a  necessidade  de  aprovarmos,  o  quanto  antes

possível,  esta  emenda  como  uma  medida  de  justiça  com  a  população  mineira,

corroborando o esforço nacional para a redução da carga tributária.
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EMENDA N° 3

Dê-se à alínea “i” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

a que se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº 2.452/2011, a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

I - (...)

i) 12% (doze por cento), nas operações com álcool para fins carburantes.”.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Esta emenda tem por  objetivo criar  condições para acabar  com os

perversos efeitos  da guerra fiscal  entre as unidades federativas e com os abusos

sofridos pelos consumidores. Não obstante o expressivo crescimento da produção do

álcool nos últimos anos, essa expansão fica comprometida pela alta carga tributária

imposta pelo Estado de Minas Gerais.

A proposta do Executivo de reduzir o percentual do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS - para apenas 19% pode contribuir para emaranhar o

sistema tributário do Estado, que acaba incorrendo em excessos ao adotar percentual

tão acima do percentual de outros Estados da Federação, que praticam alíquota de

12%, como é o caso do Estado de São Paulo.

Segundo o “site” www.mercadomineiro.com.br, o preço médio do álcool, que era de

R$2,103 em 23/8/2011, passou para R$2,157 em 6/9/2011, numa alta de 2,57%. Ora,

a redução do tributo para 12%, além de trazer indiscutíveis vantagens para o meio

ambiente e de promover o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, com a geração

de emprego e renda inclusive,  atingiria  diretamente  os  consumidores,  que seriam

amplamente beneficiados com a redução do preço do combustível nas bombas dos

postos de combustíveis.

Assim, o aumento da produção e das vendas no Estado acabaria com a guerra

fiscal  e  possibilitaria  a  competição  em  igualdade  de  condições  com  os  Estados

vizinhos,  além  de  aumentar  a  arrecadação  do  Estado.  Esse  cenário  criaria  as

condições  para  tirar  proveito  da  expansão  da  demanda  do  álcool  combustível

proporcionada pela venda dos carros bicombustíveis.

Além disso, a queda da arrecadação tributária seria compensada, em grande parte,
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pelo aumento da produção e das vendas do combustível. Sabemos o quanto está em

expansão o mercado de vendas de automóveis em todo o Brasil.  Assim sendo, a

sociedade espera por uma nova regulamentação que busque garantir segurança para

os consumidores e para a própria administração pública.

O setor sucroalcooleiro é um dos segmentos do agronegócio que mais se destaca

na geração de emprego e renda e na realização de investimentos.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de alterarmos o Projeto de Lei nº

6.763/2011  como uma medida  de  justiça  com  a  população  e  de  colaboração  no

esforço para a redução da carga tributária.

EMENDA N° 4

Dê-se à alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975,  a  que faz  referência  o  art.  1º  do  Projeto  de  Lei  nº  2.452/2011,  a  seguinte

redação.

“h)  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  nas  operações  com  gasolina  para  fins

carburantes.”.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Como é notório, o Poder Executivo aumentou em 2% - de 25% para

27% - o percentual nas operações com gasolina para fins carburantes. Ao mesmo

tempo,  o governo do Estado reduziu  muito  pouco o percentual  do Imposto  sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas operações com álcool para fins

carburantes - de 25% para 22%.

Sabe-se que abastecer o automóvel com álcool só é vantajoso economicamente

quando custar menos do que 70% do valor da gasolina. Porém, o alto percentual do

combustível no Estado ultrapassa esse limite e traz prejuízos ao consumidor mineiro.

A proposta do Executivo em aumentar o percentual do ICMS para 27% incorreu em

excessos e a consequente concorrência desleal entre o Estado de Minas e os outros

Estados da Federação.

Além disso,  como é de  conhecimento  de  todos e  de  publicação recorrente  nos

principais jornais de grande circulação do Estado, a gasolina sofreu um aumento na

tributação  com  a  finalidade  de  compensar  financeiramente  o  Estado  com  uma
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possível queda na arrecadação decorrente de suposta redução de preço do álcool

combustível, o que não ocorreu.

Aliás, não só não ocorreu a redução do preço do álcool, como o consumidor ficou

sem opções para abastecer os veículos em Minas Gerais, visto que ocorrem altos e

abusivos aumentos nos preços da gasolina e do álcool combustível.

Destarte, como o aumento do ICMS da gasolina não cumpriu a sua finalidade, como

proposto pelo governo do Estado, torna-se necessária a aprovação desta emenda,

como uma medida  de  justiça  com  a  população,  corroborando  no  esforço  para  a

redução da carga tributária no Estado e no País.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao inciso I do art. 1° do Projeto de Lei nº 2.452/2011 as alíneas “b.6”

e “b.7” revogando-se o § 9º do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975:

“Art. 12 - (...)

I - (...)

b) 12% (doze por cento), na prestação de serviço discriminada no item “b.4” e nas

operações com as seguintes mercadorias:

(...)

b.6) óleo diesel;

b.7) prestações de serviços de transporte de passageiros.”.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: As variações no preço do óleo diesel tem, em geral, um amplo reflexo

no mercado, devido a sua participação, direta ou indireta, na composição de custos

da grande maioria das mercadorias produzidas.

A legislação tributária em Minas Gerais autoriza o Poder Executivo a legislar por

decreto  nesta  matéria,  aumentando  ou  reduzindo  a  alíquota  do  ICMS  de  uma

mercadoria com impacto tão significativo no mercado, sem nenhuma discussão mais

ampla com a sociedade.  O mesmo se pode dizer  das prestações de serviços de

transporte de passageiros, serviço essencial para a população e também sensível às

variações do imposto, o que justifica a necessidade de amplo debate em caso de

alterações.
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Esta emenda tem por objetivo fixar na lei a alíquota do imposto sobre o óleo diesel

e prestações de serviços de transporte de passageiros, resgatando para o Legislativo

mineiro a sua competência de discutir, avaliar e votar esta matéria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Carlin Moura, que recebeu o nº 2, duas do Deputado Elismar Prado, que receberam

os nºs 3 e 4, e uma do Deputado Ulysses Gomes, que recebeu o nº 5, e, nos termos

do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã, dia 27, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-

se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza

Prado e o Deputado Vanderlei Miranda. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  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 a construção de

estação de tratamento de esgoto no Bairro Beira Rio, entre os Municípios de São

Gonçalo do Abaeté e Três Marias; a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições,  no  1º  turno,  para  as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:

Projetos  de Lei  nºs 1.799/2011 (Deputado Duarte Bechir)  e 2.229/2011 (Deputado

Gustavo Corrêa). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  João  Eduardo  Dellatorres,  Coordenador  de  Projetos  da  Divisão  de

Expansão  Oeste  da  Copasa-MG,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões

Campos, Presidente dessa empresa; Fabiano Magella Lucas de Carvalho, Prefeito

Municipal de São Gonçalo do Abaeté; Pacífico César Borba, Secretário de Obras de

São  Gonçalo  do  Abaeté;  Benjamin  Alves  Rabello  Filho,  Waldemar  Stein,  Willer

Martinez  e  Orlando  Gilson  Fagundes  Canela,  respectivamente,  Tesoureiro,

Presidente, Vice-Presidente e Diretor-Tesoureiro do Clube dos Piraquaras, que são

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

Vanderlei  Miranda,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 1.699/2011. 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 Célio Moreira (3) em que solicita seja encaminhado à

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto pedido de

informações sobre a cobrança do serviço de coleta e tratamento de esgoto em São

Joaquim de Bicas, uma vez que tal serviço ainda não foi totalmente implantado; seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  cópia  do  cronograma  de  implantação  da

estação de tratamento de esgoto e da rede coletora em São Joaquim de Bicas; e seja

realizada reunião  de  audiência  pública conjunta  com a  Comissão de Saúde para

debater  questões  relacionadas  ao  lixo  hospitalar,  em  especial  a  de  seu  impacto

ambiental; Célio Moreira e Vanderlei Miranda em que solicitam seja realizada visita a

São  Gonçalo  do  Abaeté  e  Três  Marias  para  examinar  alternativa  à  localização

proposta pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté para a construção de
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estação  de  tratamento  de  esgoto.  Em  seguida,  é  recebido  pela  Presidência

requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  reivindicações  da  Associação  dos  Pescadores  do

Município de Nova Ponte. 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, 31 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde,

com sede no Município de Camanducaia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

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  622/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  de  Hotéis  e  Pousadas  de  Monte  Verde,  com  sede  no  Município  de

Camanducaia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua
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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.  13

veda a remuneração de seus diretores e associados; e o art. 42 dispõe que, no caso

de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  instituições

beneficentes do Município de Camanducaia.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 622/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 686/2011

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 nº 2.468/2008, visa dar a denominação de Antônio

José Marinho à rodovia que liga o Município de Juvenília ao de Montalvânia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 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 14/4/2011,  esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 686/2011 tem por escopo dar a denominação de Antônio José

Marinho à rodovia que liga o Município de Juvenília ao de Montalvânia.
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No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  mencionadas  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

Casa Civil e Relações Institucionais enviou o Ofício nº 233/2011, informando que o

trecho em questão não possui denominação oficial.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 686/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.306/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no Município de

Capim Branco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  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 1.306/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no Município de Capim Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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  inciso I  do art.  6º  veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instrutores, benfeitores ou

equivalente;  e  o  art.  38  dispõe  que,  no  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.306/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno
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Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.897/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e

Agrônomos, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  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 1.897/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Regional  dos  Engenheiros,  Arquitetos  e  Agrônomos,  com  sede  no

Município de São Sebastião 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,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  3º  do  art.  20  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  67  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não

econômicos.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.897/2011 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  Regional  dos

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos em São Sebastião do Paraíso, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.”.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.091/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Amazonas  Country  Clube  de  João  Monlevade,  com  sede  no

Município de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  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

O Projeto de Lei nº 2.091/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Amazonas  Country  Clube  de  João  Monlevade,  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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, alterado pela assembleia geral

de 11/8/2011, o art. 3º veda a remuneração de seus dirigentes e o art. 41 dispõe que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.091/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.218/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no Município

de Itajubá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/7/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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 2.218/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no Município de Itajubá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua
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diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 veda a remuneração de

seus Diretores e Conselheiros e o art. 30 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere da região.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.218/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.319/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 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 2.319/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Geração Jovem Minas, com sede no Município de Ribeirão

das Neves, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a prestação de assistência social às pessoas carentes.

Na consecução de seu propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à

promoção da educação de forma complementar, da cultura, da defesa e conservação

do  patrimônio  histórico  e  artístico,  da  segurança  alimentar  e  nutricional  e  do

voluntariado;  à  preservação  e  defesa  do  meio  ambiente  e  do  desenvolvimento
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sustentável; ao combate da pobreza; à realização de estudos e pesquisas na busca

de tecnologias alternativas; à produção e divulgação de informação e conhecimento

técnicos e científicos; ao incentivo do esporte amador; à difusão de valores universais

como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Beneficente

Geração Jovem Minas, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.319/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.339/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Pinheiro  –  AP –,  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 2.339/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  Pinheiro  –  AP –,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico,

promocional, recreativo e educativo, que tem por escopo desenvolver atividades de

assistência social, visando ao bem-estar de seus assistidos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  cursos,  treinamentos,  seminários  e

eventos similares voltados para a capacitação de recursos humanos; capta recursos
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materiais e financeiros junto à iniciativa privada, a agências financiadoras oficiais e a

entidades congêneres no Brasil e no exterior.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Pinheiro,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.339/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.343/2011

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  a  Associação  de  Amigos  Moradores  dos  Bairros  do

Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.

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 2.343/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  de Amigos  Moradores  dos  Bairros  do  Juncal  e  Jardim,  com sede no

Município de Extrema, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por  escopo  a  defesa  dos  interesses  comuns  dos  moradores  da  comunidade

relacionados às áreas de saneamento básico, saúde, educação, lazer e cultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  os  objetivos  constitucionais  da

assistência  social,  como  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à

adolescência e à velhice; a promoção da integração dos indivíduos ao mercado de

trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de

sua integração à vida comunitária.
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Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Associação de Amigos

Moradores dos Bairros do Juncal e Jardim, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.343/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.346/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Vila Militar – Amovim –,

com sede no Município de Ipatinga.

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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.346/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Vila Militar – Amovim –, com sede no Município

de  Ipatinga,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

escopo  congregar  os  moradores  da  comunidade  na  defesa  de  seus  interesses

comuns.

Com esse propósito, a instituição luta por melhorias no bairro e nas condições de

vida de seus moradores; representa seus interesses nas áreas de educação, saúde,

cultura, lazer, transporte, habitação, urbanismo e segurança; estimula a mobilização

do potencial humano com o objetivo de buscar soluções para os problemas locais.

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.
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1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Associação de

Moradores do Bairro Vila Militar, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.346/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.363/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, com

sede no Município de Contagem.

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 2.363/2011 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, com sede no Município

de  Contagem,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente e assistencial, que tem por escopo abrigar crianças e adolescentes, de

ambos os sexos, promovendo seu desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico,

intelectual e social e atender pessoas idosas, amparando aquelas que se encontram

em situação de vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  atende,  em  regime  de  abrigo,  crianças  e

adolescentes, garantindo sua frequência à escola e acompanhando seu desempenho

e assiduidade; promove a socialização dos idosos, por meio de atividades culturais e
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recreativas, além de meios de subsistência para aqueles que podem continuar com

suas famílias; resgata a autoestima de seus atendidos e reforça os laços afetivos com

os familiares; difunde a memória e os conhecimentos dos idosos, principalmente os

fatos relevantes para a comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida, consideramos meritória a intenção

de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.363/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.463/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  a

Comenda Presidente Getúlio Vargas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011  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  2.463/2011 tem por objetivo instituir  a Comenda Presidente

Getúlio  Vargas,  com  a  finalidade  de  homenagear  pessoas  e  instituições  que  se

tenham dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social de Minas

Gerais  e  do  Brasil,  a  ser  concedida  anualmente  pelo  Governador,  em  cerimônia

realizada no Município de Passa-Quatro em 2 de outubro, data em que foi assinada a

rendição que pôs fim à Revolução Constitucionalista de 1932.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da
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República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art.  90  da  Constituição  mineira,  que  determina  ser  competência  privativa  do

Governador do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas.

É importante observar que o projeto de lei  em análise estabelece,  no art.  5º,  a

constituição do conselho que administrará a comenda instituída e que o art. 66, III,

“e”, da Constituição do Estado reserva à iniciativa privativa do Governador matéria

relacionada com a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta. Não é permitido, portanto, a membro

desta  Casa  apresentar  projeto  que  vise  criar  conselho  na  estrutura  do  Poder

Executivo.

Em  decorrência  dessa  constatação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a

Emenda nº 1, com a finalidade de suprimir o art. 5º do projeto, para adequar seu texto

ao ordenamento jurídico vigente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 2.463/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 5º.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Cássio

Soares - Luzia Ferreira - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Pão Moiado, com sede no

Município de Lavras.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011  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 2.475/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade  Recreativa  e  Carnavalesca  Pão  Moiado,  com  sede  no  Município  de

Lavras.

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. 3º, § 3º, 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.  26,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  sediada  na  cidade  de  Lavras  ou  na  região,

legalmente constituída e em efetivo funcionamento.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.475/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.491/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a entidade Operário Esporte Clube, com sede no Município de

Lavras.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  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 2.491/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Operário Esporte Clube, com sede no Município de Lavras.

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. 6º, que seus

diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer  título  ou  forma;  e,  no  art.  44,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente

constituída no Estado de Minas Gerais e detentora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.491/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.500/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia Estadual do Bombeiro Civil.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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  2.500/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente em 24 de agosto.

Em sua justificação, a autora do projeto ressalta que a escolha da data se deve ao

fato de, em 24/8/2007, ter  sido fundado o Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros

Profissionais  Civis  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  SindBombeiros-MG  –,  fruto  do

entusiasmo e do árduo trabalho da categoria.

É  válido  esclarecer  que,  nos  termos  da  Lei  Federal  no  11.901,  de  2009,  que

regulamenta  o  exercício  da  profissão,  considera-se  bombeiro  civil  aquele  que,

habilitado  nos  termos  da  lei,  exerça,  em  caráter  habitual,  função  remunerada  e

exclusiva  de  prevenção  e  combate  a  incêndio,  como  empregado  contratado

diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou

empresas  especializadas  em  prestação  de  serviços  de  prevenção  e  combate  a

incêndio.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União, enumeradas no art. 22 da Carta

Magna, ou do Município, previstas no art. 30.

Ademais, a Constituição mineira, ao listar, em seu art. 66, as matérias legislativas

de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e
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Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento.  Portanto,  a qualquer  membro deste

Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso em apreço.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.500/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Luzia Ferreira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.502/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação Beneficente  Reconstruir  -  Abrecon -,  com sede no

Município de Ibirité.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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 2.502/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Reconstruir - Abrecon -, com sede no Município de Ibirité.

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, § 3º, que
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seus  Diretores  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  22,  parágrafo  único,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.502/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.503/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Banco de Leite  Dª.  Ica,  com  sede  no

Município de São Gotardo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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 2.503/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Banco de Leite Dª. Ica, com sede no Município de São Gotardo.

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
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atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que seja 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 2.503/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.510/2011

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  Beneficente  Educacional  Comunitária  El  Shaddai  -

Abeces -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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 2.510/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Educacional Comunitária El Shaddai - Abeces -, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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, benfeitores ou equivalentes

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucro,  gratificação,

bonificação ou vantagem; e, no art. 28, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.510/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.512/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos de São José do Rio Preto, com sede no

Município de Simonésia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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 2.512/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Amigos  de  São  José  do  Rio  Preto,  com  sede  no  Município  de

Simonésia.

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.  7º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 18, que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.512/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.518/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia  Estadual  do  Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,

Gastronomia, Entretenimento, Diversão e Lazer.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo. 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  2.518/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,
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Entretenimento,  Diversão  e  Lazer,  a  ser  comemorado  anualmente  em  dia  27  de

setembro.

Em sua justificação, o autor do projeto esclarece que a escolha da data se deve ao

fato de, no dia 27 de setembro, ser comemorado o Dia Mundial do Turismo, instituído

pela Organização Mundial de Turismo.

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

Constituição  da  República;  e  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua o art. 30, I, da mesma Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Constituição, 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,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.518/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luzia

Ferreira - Cássio Soares - Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.524/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa alterar o art. 1º da Lei

nº 14.849, de 13/12/2003, que declara de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube –

CTC –, com sede no Município de Canápolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  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 2.524/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 14.849,

de 13/12/2003, que declara de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube, com sede

no Município de Canápolis, com o objetivo de adequar a denominação da entidade à

alteração aprovada na assembleia geral extraordinária de 4/8/2010, que mudou seu

nome para Associação do Desenvolvimento Nacional – ADN.

É  importante  ressaltar  que  a  alteração  estatutária  incidiu  somente  sobre  a

denominação, de modo que continua a instituição com as mesmas características e

finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, considerada pela Lei nº 14.849, de 2003.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre

a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu

art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final  deste parecer,  o Substitutivo no 1,  com a finalidade de adequar  seu texto à

técnica legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 2.524/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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. 1° – 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° – A ementa da Lei n° 14.849, de 2003, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação do Desenvolvimento Nacional – ADN –, com sede no Município

de Canápolis.”.

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

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.530/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação União de Amigos de Senador Mourão, com sede no

Município de Diamantina.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  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 2.530/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  União  de  Amigos  de  Senador  Mourão,  com  sede  no  Município  de

Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, 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 2.530/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.531/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli, com sede no

Município de Canápolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  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 2.531/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli, com sede no Município de Canápolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e,  no  art.  28,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente reverterá em benefício de entidade congênere registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.531/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.533/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Divinópolis  -  SSDIV -,  com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
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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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.533/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade  dos  Surdos  de  Divinópolis  -  SSDIV  -,  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.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, 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 2.533/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 256/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

acesso  dos  portadores  de  deficiência  visual  aos  livros  didáticos  nas  bibliotecas
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públicas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a matéria distribuída para as

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 586/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, “que

dispõe sobre o apoio à implementação de atendimento especializado à pessoa com

deficiência  visual  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas

Públicas Municipais.”

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.

Fundamentação

A proposição em análise  determina,  no seu art.  1º,  que o Sistema Estadual  de

Bibliotecas  Públicas  viabilizará  o  acesso dos  portadores  de  deficiência  visual  aos

livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio.

Para o fim a que se propõe o projeto, as unidades referidas no art. 1° poderão optar,

conforme  os  recursos  materiais  e  humanos  disponíveis,  entre  os  seguintes

procedimentos:  inclusão,  em  seu  acervo,  de  exemplares  editados  em  braile;

manutenção,  em  seu  acervo,  de  exemplares  gravados  em  fitas  cassete,  para

empréstimo; veiculação de exemplares virtuais na internet, acessíveis por meio de

programas sintetizados de voz, entre outras alternativas que se mostrem viáveis.

Ressaltamos que, na legislatura passada, foi apresentado o Projeto de Lei nº 636,

que contém medida semelhante à prevista na proposição em estudo, tendo recebido,

à época, parecer pela constitucionalidade.

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.

O projeto trata de matéria relativa à inclusão das pessoas com deficiência visual.

Nos  termos  do  art.  203  da  Carta  Constitucional,  a  assistência  social  deverá  ser
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prestada para a integração das pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária.

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. Já o

inciso  XIV  inclui  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  portadoras  de

deficiência  entre  aquelas  afetas  à  legislação  concorrente  dos  referidos  entes

federados.  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

nacional e do respectivo sistema de ensino.

Destaque-se, assim, a competência do Estado para dispor sobre a matéria.

Porém,  ao  analisarmos  o  substitutivo  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia ao Projeto de Lei nº 636/2007, verificamos que o projeto em tela, que é

semelhante a esse, merece ser aprimorado, razão pela qual apresentamos, ao final

do parecer, substitutivo.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  586/2011,  anexado  à

proposição. Sendo assim, ressaltamos que o projeto anexado reproduz o substitutivo

aprovado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia quando da análise do

Projeto de Lei nº 636/2007, razão pela qual o Substitutivo nº 1, ora apresentado, já

contempla as medidas nele contidas.
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Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  256/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o apoio à implementação de atendimento especializado à pessoa com

deficiência  visual  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas

Públicas Municipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado apoiará a implementação de atendimento especializado à pessoa

com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas Municipais.

Art.  2° -  Na  implementação  do  atendimento  de  que  tr ata  o  art.  1º,  os  órgãos

estaduais competentes:

I - fornecerão a orientação técnica e o suporte material necessários à promoção da

acessibilidade e à implantação de recursos voltados para as necessidades de leitura

e informação do usuário com deficiência visual;

II - auxiliarão a formação de acervos em braile e em meio eletrônico, por meio da

cessão  de  textos  digitalizados  e  em  áudio  e,  sempre  que  possível,  da  oferta  de

serviços de impressão em braile;

III  -  orientarão as bibliotecas quanto ao correto aproveitamento dos recursos de

informática destinados às pessoas com deficiência visual;

IV  -  desenvolverão  rede  de  comunicação  para  integrar  instituições  públicas  e

privadas  que  atuem  na  promoção  do  acesso  do  deficiente  visual  à  cultura  e  à

informação;

V - manterão banco de acervos digitalizados destinados às pessoas com deficiência

visual.

Art. 3º - Os acervos destinados ao usuário com deficiência visual serão compostos

de forma a atender suas necessidades educacionais, culturais, informacionais e de

lazer e incluirão:

I - obras de cunho didático;
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II - obras literárias para os públicos infantil e adulto;

III - periódicos.

Art. 4º - Nos programas de capacitação desenvolvidos pelo Estado destinados aos

usuários, bibliotecários e demais funcionários das bibliotecas integrantes do Sistema

Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, serão incluídos conteúdos específicos

para o atendimento à pessoa com deficiência visual.

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

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira -  Luzia

Ferreira - André Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.082/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.125/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade

de o Estado manter, nas viaturas utilizadas pela Polícia Militar, aparelho desfibrilador

externo automático.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 14/4/2011,  foi  o  projeto encaminhado às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  examinar  a

juridicidade, a constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta, o Poder Executivo deverá manter, em todas as

viaturas empregadas no serviço operacional da Polícia Militar  do Estado de Minas

Gerais – PMMG –, aparelho desfibrilador externo automático – DEA.

O art. 2º conceitua desfibrilador externo automático: instrumento empregado para

combater  a  fibrilação cardíaca,  mediante  choques  elétricos  no  coração,  aplicados

diretamente ou por meio de eletrodos colocados na parede torácica do ser humano.

Ademais, nos parágrafos do referido art. 2º, fica estabelecido que o equipamento

em  questão  deve  atender  às  normas  de  fabricação  e  manutenção  da  Agência
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Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  –,  da  Associação Brasileira  de  Normas

Técnicas – ABNT – e do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade

Industrial – Inmetro –, além de estar de acordo com as mais recentes diretrizes de

atendimento  cardiovascular  de  emergência  da  época  em  que  for  colocado  em

operação. Por outro lado, o equipamento deverá preencher os requisitos gerais de

facilidade de operação, de modo que possa ser utilizado por qualquer policial militar,

desde que devidamente treinado; de segurança, visando a proteger tanto o operador

do equipamento, quanto a vítima de problemas cardíacos, devendo ter garantia de

que  a  liberação  do  choque  elétrico  somente  ocorrerá  em  vítima  acometida  de

fibrilação ventricular que apresente ausência de consciência e sinais de circulação ou,

ainda, em vítima com taquicardia ventricular sem pulso; de portabilidade, que permita

o acondicionamento do equipamento nas viaturas de policiamento, juntamente com

“kits”  de  primeiros  socorros,  que  contenham  máscaras  ressuscitadoras,  luvas

descartáveis, aparelhos de barbear ou pás autoadesivas extras; de durabilidade, para

que o equipamento possa-se manter em condições de uso, mesmo quando em locais

não protegidos ou sujeitos a choques ou quedas; de manutenção mínima, para que o

sistema de baterias dispense recargas frequentes, independentemente de inspeção

constante,  contando  para  isso  com  dispositivos  autocapazes  de  monitorar  as

condições das baterias  e dos componentes eletrônicos do  equipamento,  a fim de

alertar o usuário sobre a necessidade de reparos.

De acordo com o art. 3º, o comando da PMMG organizará a forma pela qual deverá

ser  promovida  a  capacitação  técnica  dos  policiais  militares  empregados  nas

atividades  operacionais  visando  ao  atendimento  cardiovascular  de  emergência  e

atendimento em casos de traumas, devendo o currículo dos cursos de formação e de

aperfeiçoamento bem como os estágios de atualização profissional estar adequados

a transmitir os conhecimentos necessários para que os policiais militares adquiram e

mantenham as habilidades requeridas para a correta utilização dos equipamentos.

Quando da tramitação do Projeto de Lei nº 4.125/2009, a matéria foi baixada em

diligência, a fim de que a PMMG sobre ela se manifestasse. Em resposta, obteve-se

do Executivo o entendimento de que a proposta em análise, “embora nobre na sua

intenção, (...) pode implicar em gasto muito grande desprovido de qualquer benefício
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prático para a população”. Uma vez que já há, tanto no Estado quanto na Capital, leis

que facilitam o acesso público à desfibrilação, seria mais prático colocar “em prática e

cobrar a execução das duas leis já existentes”. Além disso, informa o Executivo a

necessidade de efetuar  testes  para só depois  tornar  obrigatória  a participação da

PMMG.

Observa-se, com efeito, que, para além do vício de forma, já que a matéria deve

ficar sob a iniciativa do Executivo (art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado), também

há vício de conteúdo.  A proposta,  conforme a manifestação técnica anteriormente

aludida, desafia os princípios da eficiência e da razoabilidade, o primeiro inserto no

“caput”  do art.  37 da  Lei  Maior,  o  segundo com previsão expressa no art.  13 da

Constituição mineira.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.082/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - Luzia Ferreira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.088/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.510/2009, “institui a gratuidade de registro

dos  atos  constitutivos  de  organizações  sociais  sem  fins  lucrativos,  bem  como da

obtenção  de  certidões  e  documentos  necessários  ao  cadastramento  perante  os

órgãos públicos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a instituir, em benefício das organizações sociais

sem fins lucrativos, a isenção do pagamento da parcela dos emolumentos cartoriais

que são destinados ao Estado bem como das taxas cobradas por órgãos públicos

para a emissão das certidões necessárias ao seu cadastramento.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 3.510/2009, que deu origem à proposição em

análise, não foi analisado por esta Comissão, tendo sido baixado em diligência.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 236, § 2º, da Constituição

Federal,  lei  federal  estabelecerá  normas  gerais  para  a  fixação  de  emolumentos

relacionados com os atos  praticados por  serventias  cartoriais  extrajudiciais.  A Lei

Federal nº 10.169, de 2000, regulamentou a questão e dispôs, em seu art. 1º, que

cabe  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  a  fixação  do  valor  dos  emolumentos

referentes  aos  atos  praticados  pelos  serviços  de  tabelionato  e  de  registro.  É  de

destacar, ainda, o fato de que parcela dos valores cobrados pelos atos mencionados

é destinada ao Estado, a título de Taxa de Fiscalização Judiciária.

Assim,  mostra-se  clara  a  competência  do  Estado  para  legislar  sobre  os

emolumentos extrajudiciais cobrados por atos praticados em seu território.

Do mesmo modo, eventual isenção do pagamento de taxas estaduais é matéria

presente dentro da esfera legislativa do Estado, uma vez que esse é o detentor da

competência tributária para a instituição de taxas ligadas ao poder de polícia ou à

prestação de serviço público estadual.

Em realidade e conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (ADI 3694)

não apenas as taxas, mas também os emolumentos cartoriais apresentam natureza

tributária.

De todo o modo, em ambas as situações, parcela ou totalidade dos valores pagos

têm como destino os cofres estatais. Assim, instituir isenções, tal qual proposto no

projeto de lei em análise, implica renúncia de receita.

Diante disso, percebe-se clara violação ao art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal:

“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
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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”.

Ademais,  conforme  se  manifestou  a  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça,  em

resposta  a  diligência  relativa  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.510/2009,  que deu origem à

proposição  sob  comento,  parte  do  objetivo  do  projeto  já  encontra  guarida  no

ordenamento jurídico, uma vez que a Lei nº 12.461, de 1997, garante a isenção do

pagamento  dos  emolumentos  referentes  aos  atos  constitutivos  de  entidades

beneficentes  de  assistência  social  em  funcionamento  no  Estado,  afora  a  Lei  nº

13.643,  de  2000,  que  garante  às  mesmas  entidades  isenção  do  pagamento  dos

emolumentos decorrentes de autenticação de documentos.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.088/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luzia

Ferreira - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.588/2007, acrescenta o art. 8o-A à Lei

Delegada no 112, de 25/1/2007.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
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Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  em  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende estabelecer finalidades a serem alcançadas

pelo  Programa  Estado  para  Resultado,  instituído  pela  Lei  Delegada  no  112,  de

25/1/2007, que dispõe sobre a organização e a estrutura da administração pública do

Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Para tanto, propõe-se que seja

acrescentado  à  referida  lei  o  art.  8o-A.  Dessa  forma,  o  Programa  Estado  para

Resultado,  instituído  pela  referida  lei,  passaria  a  ter  entre  suas  finalidades  a

dinamização e a simplificação da administração pública estadual direta e indireta, por

meio  de  medidas  para  simplificar  procedimentos  administrativos,  desconcentrar

atividades  e  eliminar  documentos,  controles  e  exigências  desnecessários  e  de

ferramentas  eletrônicas  e  de  internet  para  simplificar  e  otimizar  os  processos

administrativos e eliminar formalidades burocráticas, possibilitando à administração

pública ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação denominado e-gov.

Projeto de igual teor foi analisado por esta Comissão na legislatura passada, sob o

nº 1.588/2007, tendo recebido parecer por sua inconstitucionalidade em virtude do

vício  de  iniciativa,  que  inviabiliza  a  sua  tramitação.  Ratificamos  o  entendimento

jurídico  exarado  no  referido  parecer,  pois  a  apresentação  de  projetos  de  lei  de

iniciativa  parlamentar  dispondo  sobre  a  criação  de programas  encontra  óbice  em

nosso ordenamento constitucional.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa, razão pela qual

a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete

prestar  serviços  públicos  ou  de  utilidade  pública,  observadas  as  diretrizes

constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Dessa forma, a criação de

determinado  programa  pode  ser  efetivada  mediante  decreto  do  Governador  do

Estado ou por meio de resolução de Secretário de Estado, conforme o caso. Não há,

pois, necessidade de lei formal para sua implementação.

No caso do projeto em apreço, embora o Programa Estado para Resultado tenha

sido instituído por meio de lei delegada - lei elaborada pelo Governador do Estado,
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após solicitação à Assembleia Legislativa -, o que seria desnecessário, uma vez que,

como ressaltado, a elaboração e a execução de programa administrativo prescindem

de previsão legal,  não é permitida ao Legislativo a ingerência nessa matéria,  sob

pena de violação do princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2o da

Constituição da República.

Buscando  maiores  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  a  relatoria  solicitou  que  o

projeto  de  lei  em análise  fosse baixado em diligência  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão -  Seplag. Em resposta à diligência, a Seplag encaminhou

nota técnica se manifestando de forma contrária à matéria. Informa a referida Pasta

que o Programa Estado para Resultado, previsto na Lei Delegada nº 112, de 2007, foi

extinto  em  31/1/2011,  em  decorrência  da  extinção  dos  cargos  de  Empreendedor

Público I e II, bem como dos de Coordenador Executivo e de Coordenador Adjunto do

Programa Estado para Resultados.

Assim, além do vício de iniciativa contido na proposição, o seu conteúdo resta sem

efeito, pois pretende acrescentar ações a um programa que nem mais existe.

Vale  ainda  lembrar  que  cabe  exclusivamente  ao  Governador  do  Estado,  na

elaboração e no desenvolvimento do programa, eleger prioridades e decidir  quais

ações governamentais serão executadas. A propósito, registre-se também que,  na

nota  técnica  da  Seplag,  constam  informações  de  que  as  ações  de  simplificação

administrativa previstas no projeto de lei em exame, inclusive o uso de ferramentas

eletrônicas e internet, já estão sendo desenvolvidas pela Superintendência Central de

Governança Eletrônica.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.266/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Luzia Ferreira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.279/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe “determina

a disponibilização pormenorizada das informações relativas a execução orçamentária

e  financeira  no  âmbito  do  Estado  por  meio  do  Programa  de  Acompanhamento

Orçamentário e Financeiro”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  determinar  que  o  Poder  Executivo  disponibilize

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira no âmbito

do Estado por meio do Programa de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro

como instrumento de transparência da gestão fiscal,  conforme o art.  48 da Lei de

Responsabilidade Fiscal,  ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios

eletrônicos de acesso público, dos seguintes instrumentos: I -  Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG -; II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - ; III - Lei

Orçamentária Anual - LOA - ; IV - Prestações de Contas com respectivos Pareceres

Prévios; V - Relatório da Execução Orçamentária - REO -; VI - Relatório de Gestão

Fiscal - RGF -; VII - Editais e processos licitatórios por órgãos da administração direta

e indireta; VIII - Versões simplificadas dos instrumentos constantes deste artigo.

Segundo  o  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  de  lei,  a  transparência  será

assegurada  também  mediante  o  incentivo  à  participação  popular  e  realização  de

audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei

de diretrizes orçamentárias e orçamentos, bem como mediante o acesso ao pleno

conhecimento  e  acompanhamento  da  sociedade,  por  meio  da  internet,  de

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, conforme o

disposto na Lei nº 9.755, de 1998.

Além disso, pelo art. 2º serão também levados ao conhecimento público, na mesma

forma do art.  1º,  o  lançamento  e o recebimento  de  toda a receita e despesa do

Estado, bem como sua distribuição por órgãos e unidades orçamentárias.
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Afirma o autor que para salvaguardar o princípio da publicidade, na feição social

assumida  pelo  Estado  contemporâneo,  não  basta  a  mera  divulgação  dos  atos

administrativos. O que se propõe é assegurar ao povo transparência e acesso a todas

as informações relativas ao comportamento e desempenho do Estado.

Verifica-se que o objetivo do autor com a proposição em tela é dar maior eficácia e

efetividade ao princípio da publicidade dos atos da administração pública. A medida

constante  do  projeto  tem  a  louvável  intenção  de  densificar  os  princípios

constitucionais da transparência e da publicidade.

Ocorre  que,  conforme  se  demonstrará,  uma vez  que  os  Poderes  e  órgãos  do

Estado de Minas Gerais já divulgam, por instrumentos e veículos próprios, todas as

informações de que trata o projeto de lei, este não representa inovação da ordem

jurídica.  A capacidade  de  inovação  na  ordem  jurídica  constitui-se  em  um  traço

imprescindível  de  todo  ato  legislativo.  À  sua  falta,  tem-se  a  antijuridicidade  da

proposição legislativa.

Com efeito, o PPAG, a LDO e a LOA são facilmente acessados nas páginas da

internet da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - bem como da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  especificamente  no  “hotsite”

Planejamento  e  Orçamento  Público,  com  acesso  direto  pela  página  principal.  As

Prestações de Contas com os respectivos Pareceres Prévios estão disponibilizados

na página da internet do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE. Por

sua vez, no sítio da internet da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - constam as

informações relativas aos Relatórios de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal.

Ademais,  o  cidadão  tem  acesso  a  informações  referentes  a  editais  e  processos

licitatórios  no  Portal  de  Compras  do  Estado  de  Minas  Gerais

(www.compras.mg.gov.br).

É  digno  de  nota  que  o  Portal  da  Transparência  do  Estado  de  Minas  Gerais

(www.transparencia.com.br)  permite  ao  cidadão  acompanhar  a  execução

orçamentária  dos  programas  e  ações  de  governo,  em  âmbito  estadual,  para

verificação da correta aplicação dos recursos públicos. Nessa página da internet, o

administrado tem acesso a informações como (i) arrecadação estadual; (ii) despesas

do Estado; (iii) dívida pública; (iv) pessoal; e (v) valor repassado aos Municípios.
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Na realidade,  a  medida  em  apreço afronta  a  Constituição ao  determinar  que o

Poder  Executivo  disponibilize  dados  e  informações  que,  além  de  já  estarem  à

disposição do cidadão, são de competência de outros Poderes.

Ademais,  é  preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,  caracterizadas  pela

generalidade  e  abstração,  assim  como  os  atos  administrativos,  preordenados  à

execução  da  lei,  devem  ser  norteados  pelo  princípio  da  razoabilidade,  que  está

implícito no "caput" do art. 37 da Constituição da República e explícito no "caput" do

art.  13  da  Constituição  do  Estado.  De  acordo  com  tal  princípio,  as  medidas

legislativas  e  administrativas  devem  guardar  certa  proporcionalidade  entre  os

instrumentos colocados à disposição do poder público e o objetivo que se pretende

alcançar.  Eventual  descompasso  ou  excesso  do  legislador  no  disciplinamento  de

alguma  matéria  revela-se  incompatível  com  o  princípio  constitucional  da

razoabilidade, o que dá ensejo a ulterior declaração de inconstitucionalidade, caso o

Judiciário seja provocado. A propósito, o STF já declarou, em diversas ocasiões, a

inconstitucionalidade de leis ofensivas ao postulado da razoabilidade.

Ora,  não  é  razoável  a  edição  de  um  novo  Programa  de  Acompanhamento

Orçamentário e Financeiro  para a veiculação de informações que já  estão  sendo

divulgadas e disponibilizadas pelas entidades estaduais competentes.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.279/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Luzia Ferreira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.615/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Pompílio Canavez, dispõe sobre a

destinação,  pelo  Estado,  aos  Municípios  com áreas alagadas  por  hidrelétricas  do

percentual  correspondente  a  44,4%  do  valor  recebido  a  título  de  compensação

financeira  pela  utilização  de  recursos  hídricos  para  fins  de  geração  de  energia
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elétrica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão  de  Minas  e  Energia,  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária e a esta Comissão, à qual compete emitir 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.

A proposição foi convertida em diligência ao Secretário de Estado de Fazenda para

que se manifestasse acerca da repercussão das medidas propostas no orçamento do

Estado, no entanto, a autoridade mencionada não se pronunciou até esta data.

Fundamentação

A proposta  em  tela  pretende  reverter  aos  Municípios  com  áreas  alagadas  por

hidrelétricas  o percentual  correspondente a 44,4% do total  percebido  pelo Estado

(45%)  a  título  de  compensação  financeira  decorrente  da  utilização  de  recursos

hídricos, para fins de geração de energia elétrica.

A matéria encontra-se disciplinada pelas Leis Federais nºs 7.990, de 28/12/89, e

8.001, de 13/3/90, que instituíram a compensação financeira para os Municípios com

área alagada.

Segundo consta do art. 1º da Lei nº 8.001, antes mencionada, o Município que tem

área alagada para fins de geração elétrica faz jus a 45% do valor arrecadado, sendo

que, do percentual remanescente, 45% pertencem aos Estados, 3% ao Ministério do

Meio Ambiente e 3% ao Ministério de Minas e Energia.

É  importante  observar  que  o  Município  já  detém  uma  parcela  significativa  dos

recursos da Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM.

A parcela que se pretende repassar ao Município, por meio da proposta em análise,

é  aquela  que o Estado percebe em face do disposto  no  art.  1º  da  Lei  nº  8.011,

anteriormente citada.

Ao dispor  sobre  a Política  Estadual  de  Recursos Hídricos,  a  Lei  nº  13.199,  de

29/1/99, quando faz alusão à execução dessa política, também alude à compensação

ao Município afetado por inundação resultante da implantação de reservatório ou por

restrição decorrente de lei ou outorga relacionada com os recursos hídricos.

Entendemos, entretanto, ser impossível para o Estado renunciar à receita que vem
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auferindo  com  a  CFEM,  em  primeiro  lugar,  pelo  fato  de  a  proposta  repercutir

significativamente  no  orçamento  do  Estado,  que  poderia  tornar-se  inapto  ao

cumprimento  das  metas  propostas  pelos  diversos  planos  de  desenvolvimento

existentes.

Em segundo lugar, é necessário dizer que a proposta mostra-se inexequível, uma

vez  que  resulta  em  aumento  da  despesa  pública  sem  que  sejam  adotados  os

mecanismos  previstos  no  art.  16  e  seguintes  da  Lei  Complementar  nº  101,  de

4/5/2000, que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, a referida norma exige, entre outras medidas, quando da geração da

despesa  ou  da  assunção  de  despesa  obrigatória  de  caráter  continuado,  estudos

relativos à estimativa do impacto orçamentário-financeiro e comprovação de que a

medida não afetará as metas de resultados fiscais.

A compensação aos Municípios alagados, no nosso entender, deve efetivar-se com

uma maior participação no bolo tributário, por meio da Lei nº 18.030, de 12/1/2009

(Lei Robin Hood), que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, contemplando outrossim aqueles

que tiveram área alagada em decorrência da exploração dos recursos hídricos.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.615/2011.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luzia Ferreira - Rosângela

Reis - André Quintão (voto contrário).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16/2011

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011, apresentada por mais de um

terço  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  primeiro  signatário  o

Deputado Romeu Queiroz,  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.
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Aprovada no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno, vem agora a

proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à

matéria a forma adequada, nos termos do § 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 16/2011

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, vedados

quaisquer efeitos financeiros retroativos.”.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.587/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.587/2011, de autoria do Deputado Bonifácio Mourão, que dá a

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

de Segurança Pública – Risp –, localizado 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.587/2011

Dá denominação ao prédio da 8ª Região Integrada de Segurança Pública – Risp –,

localizado no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Coronel Pedro Ferreira dos Santos o prédio da 8ª Região

Integrada de Segurança Pública – Risp –, localizado no Município de Governador

Valadares.

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 Nº 1.774/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.774/2011,  de  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  que  dá

denominação ao centro socioeducativo de Unaí, 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 1.774/2011

Dá denominação ao centro socioeducativo localizado no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Centro Socioeducativo de Unaí José Ferreira da Costa –

Zé Félix o centro socioeducativo localizado no Município de Unaí.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.453/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.453/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  de  R$304.317.700,00  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  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem 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 2.453/2011

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado, em favor:

I  –  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas Gerais  –  TJMG –,  no  valor  de

R$303.257.700,00  (trezentos  e  três  milhões  duzentos  e  cinquenta  e  sete  mil  e

setecentos reais), para atender a:

a)  despesas  de  pessoal  e  encargos  sociais  no  valor  de  R$244.300.000,00

(duzentos e quarenta e quatro milhões e trezentos mil reais);

b) despesas correntes no valor de R$15.700.000,00 (quinze milhões e setecentos

mil reais);

c)  despesas  de  investimentos,  no  valor  de  R$43.257.700,00  (quarenta  e  três

milhões duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos reais).

II – do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG –, no valor

de R$1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) para atender a despesas com

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

I  –  do  excesso de arrecadação previsto  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$12.960.000,00 (doze milhões novecentos e sessenta mil reais);

II – do excesso de arrecadação da receita de recursos destinados à cobertura do

déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do TJMG previsto

para o corrente exercício, no valor de R$88.100.000,00 (oitenta e oito milhões e cem

mil reais);

III  – do excesso de arrecadação da receita de taxa de fiscalização judiciária do

TJMG previsto para o corrente exercício,  no valor  de R$50.500.000,00 (cinquenta

milhões e quinhentos mil reais);

IV – do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip – do TJMG previsto para o corrente exercício, no

valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

V – do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o Funfip

do TJMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões

de reais);

VI – do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do TJMG,

no  valor  de  R$90.075.396,00  (noventa  milhões  setenta  e  cinco  mil  trezentos  e

noventa e seis reais);

VII – do saldo financeiro da receita de alienação de bens que integram o patrimônio

do TJMG, no valor de R$257.700,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos

reais);

VIII  – da anulação de Recursos Diretamente Arrecadados do TJMG, no valor de

R$57.424.604,00  (cinquenta  e  sete  milhões  quatrocentos  e  vinte  quatro  mil

seiscentos e quatro reais).

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

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/11/2011, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Osvando de Noronha,

ocorrido em 30/10/2011, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Rosângela Reis, notificando o falecimento da Sra. Maria Madalena

Pires de Carvalho, ocorrido 31/10/2011, em Pingo d'Água. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE NOVEMBRO DE 2011

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2011

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 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 – 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, vedados

quaisquer efeitos financeiros retroativos.”.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro 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.

ATAS

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/11/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -



256
____________________________________________________________________________

Correspondência: Mensagens nºs 129 e 130/2011 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs  2.616  e  2.617/2011,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.618  a

2.630/2011 - Requerimentos nºs 1.848 a 1.863/2011 - Requerimentos do Deputado

Gilberto Abramo, dos  Deputados Doutor  Wilson Batista e Sargento  Rodrigues,  da

Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Elismar Prado e Marques Abreu e

outros, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, da Deputada Maria Tereza Lara e do

Deputado  Ivair  Nogueira  e  outros,  do  Deputado  Doutor  Viana  e  outros  e  dos

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes (2),  Fabiano Tolentino  e  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Transporte,  de  Esporte  e  de

Segurança  Pública  e  dos  Deputados  Hélio  Gomes  e  Neider  Moreira  -  Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite,  Carlin Moura e André Quintão - 2ª

Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  do  Deputado

Adelmo Carneiro Leão, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivair Nogueira

e outros, dos Deputados Doutor Wilson Batista e Sargento Rodrigues, da Deputada

Ana Maria Resende e dos Deputados Elismar Prado e Marques Abreu e outros, do

Deputado  Doutor  Viana  e  outros  e  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  (2)  e

Fabiano Tolentino; deferimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros -

Doutor Viana - Durval Ângelo - Fred Costa - Gustavo Corrêa - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlos Henrique, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Vanderlei  Miranda,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 129/2011*

Belo Horizonte, 27 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 dispõe sobre a cooperação com os municípios

na construção e administração de distritos industriais e dá outras providências.

O projeto de lei tem por finalidade promover a assistência e cooperação técnica do

Estado,  por  intermédio  da  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas

Gerais  – Codemig,  aos municípios  mineiros  interessados em planejar  e implantar

distritos industriais e áreas próprias para instalação de empresas.

Ressalto  ainda  que,  conforme  exposição  de  motivos  da  Senhora  Secretária  de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  “a  iniciativa  afigura-se  necessária  e

relevante ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais”.

Por entendê-la importante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar  a  Exposição  de  Motivos  elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico.

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

de lei.
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Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

O distrito industrial  sempre constituiu importante instrumento de desenvolvimento

econômico do Estado, gerador de renda, emprego e receita fiscal - benefícios cujos

protagonistas mais próximos são os Municípios em que estão implantados.

Já  foram  construídos  pela  Codemig  ou  pela  extinta  Companhia  de  Distritos

Industriais de Minas Gerais - CDI - 52 distritos industriais em 44 municípios, sendo

que em 22 distritos ainda existem áreas remanescentes não comercializadas - e, em

praticamente todos eles, áreas que ainda podem ser arrecadadas, em devolução, de

empresas adquirentes que não cumpriram a obrigação de implantar suas indústrias

nos prazos e condições estabelecidas nos contratos de compra e venda.

A  destinação  de  áreas  específicas  para  implantação  de  empresas,  além  de

indispensável  à  criação  de  emprego  e  renda  e  ao  desenvolvimento  social,  é  de

grande relevância para o planejamento e a aplicação de políticas de uso e ocupação

do solo urbano - sendo o Município o maior interessado. Daí a necessidade de uma

parceria entre os governos locais, o Estado e suas agências de desenvolvimento.

Nessa  cooperação,  é  de  toda  conveniência  reunir  a  expertise  da  Codemig,

sucessora da extinta Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI, além

de outras agências de desenvolvimento (como o Indi, o BDMG, a Cemig e a Copasa),

com a operosidade e atuação ágil e desconcentrada da administração municipal.

Outrossim,  conforme  demonstrado  na  “Nota  Explicativa  e  Justificativa  da

Proposição”  exarada  pelo  Chefe  de  Gabinete  da  Sede,  a  iniciativa  afigura-se

necessária e  relevante para  o desenvolvimento  econômico de Minas Gerais,  pois

promoverá  a  assistência  e  cooperação  técnica  do  Estado,  por  intermédio  da

Codemig,  aos  Municípios  mineiros  interessados  em  planejar  e  implantar  distritos

industriais e áreas próprias para instalação de empresas.

Expõe-se, ainda, a relevância e a urgência da matéria, que justificam a tramitação

da proposição normativa no menor prazo possível.

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2011.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck,  Secretária  de Estado de Desenvolvimento
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Econômico.

PROJETO DE LEI Nº 2.616/2011

Dispõe sobre a cooperação com os Municípios na construção e administração de

distritos industriais, e dá outras providências.

Art. 1º - A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig

-,  no  cumprimento de  sua missão institucional,  prestará assistência  e cooperação

técnica  aos  municípios,  para  o  planejamento,  a  construção  e  administração  de

distritos industriais e de áreas destinadas à implantação de empresas que contribuam

para geração de emprego e renda no âmbito local ou regional, atendidos o interesse

público e a legislação aplicável.

Art. 2º - Fica a Codemig autorizada a doar lotes ou terrenos de sua propriedade

existentes  em  distritos  industriais  e  que  ainda  não  tenham  sido  alienados  ou

prometidos contratualmente a terceiros, aos municípios em que estejam localizados.

§ 1º - A autorização de que trata o “caput” inclui também os bens que vierem a ser

arrecadados pela Codemig em virtude do descumprimento de cláusula contratual por

parte de compradores ou promitentes compradores.

§  2º  -  Não  serão  doadas  as  áreas  que,  nos  termos  de  regulamento,  serão

destinadas a projetos de interesse estratégico do Governo do Estado.

§ 3º  -  Os imóveis  que ingressaram no patrimônio da Codemig pelo instituto da

doação com encargo diverso da instalação de distritos industriais ficam excluídos da

autorização de que trata o “caput”.

Art.  3º  -  As  doações  a  que  se  refere  o  art.  2º  serão  feitas  com  os  seguintes

encargos do donatário:

I  -  remissão,  mediante  autorização  em  lei  municipal,  de  eventuais  dívidas  de

natureza fiscal da Codemig, ajuizadas ou não, incidentes sobre os imóveis doados;

II - obrigação de manter, a qualquer tempo, por si ou por terceiros adquirentes, a

destinação do imóvel para fins industriais, e de aliená-los somente a empresas cuja

atividade seja compatível com o respectivo distrito industrial.

Parágrafo único -  Em caráter  excepcional  e sob sua exclusiva responsabilidade

perante terceiros,  o  município poderá,  diretamente ou mediante alienação,  dar  ao

imóvel outra destinação, desde que pública ou de interesse público ou social, assim
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reconhecida em lei municipal, observadas as exigências da legislação pertinente, e

sempre com a anuência da Codemig.

Art. 4º - Mediante convênio, em cada caso, poderá ser transferida a administração

dos atuais distritos industriais aos municípios em que estejam localizados, que ficarão

sub-rogados  em  direitos  e  obrigações  da  Codemig,  previstos  em  contratos  ou

escrituras de compra e venda ou de promessa de compra e venda e devidamente

explicitados,  inclusive  para  decidir  e  aprovar  projetos  e  fixar  prazos  para  sua

implantação,  autorizar  futuras  transferências,  pelos  respectivos  adquirentes,  de

terrenos já alienados e receber as respectivas tarifas.

Art. 5º - A identificação do imóvel a ser doado deverá ser objeto de especificação e

avaliação prévias e de deliberação do órgão competente pelos estatutos da Codemig.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 130/2011*

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação  dessa  nobre  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  a

constituição de subsidiárias da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais – CODEMIG.

As  referidas  subsidiárias  terão  como  finalidade  a  realização  de  operações

estruturadas  de  mercado  relacionadas  a  seus  direitos  ou  ativos.  E,  dessa forma,

viabilizarão o incremento da capacidade de alavancagem financeira da Companhia e

permitirão o melhor atendimento ao interesse de seus acionistas, mantendo-a, ainda,

atualizada frente às oportunidades e dinamismo do setor mineral, que tem evoluído

para  uma  integração  com  os  mercados  financeiros  e  de  capitais,  para  além  da

cotação de “commodities” em bolsa, mais recentemente.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formuladas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,
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consubstanciando o resultado de estudos desenvolvidos pela entidade.

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 2.617/2011

Autoriza  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -

CODEMIG - a constituir subsidiárias.

Art.  1º  -  Fica  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico de  Minas  Gerais  -

CODEMIG  -  autorizada  a  constituir  subsidiárias,  nas  formas  admitidas  em  lei,

observadas as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com

a  finalidade  de  realizar  operações  estruturadas  de  mercado  relacionadas  a  seus

direitos ou ativos.

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

da República Federativa do Brasil.

Art.  2º  -  É  permitida  a  cessão  de  empregados  da  CODEMIG  para  as  suas

subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em acordos coletivos de

trabalho e garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Parágrafo  único  -  A  CODEMIG  poderá  fornecer  apoio  operacional,  logístico,

administrativo e técnico à operação de suas subsidiárias.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 2.618/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Chico Xavier - ICX -, com sede no Município

de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Chico Xavier – ICX -, com

sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: O Instituto Chico Xavier - ICX -, pessoa jurídica de direito privado, é

uma associação civil sem finalidade lucrativa, em funcionamento desde 30/10/2006,

que tem por finalidade a promoção da cultura e a defesa e conservação do patrimônio

histórico  e  artístico,  observando-se  a  forma  complementar  de  participação  das

organizações de que trata a Lei Federal nº 9.790, de 1999; a promoção da ética, da

paz,  da  cidadania,  dos  direitos  humanos,  da  democracia  e  de  outros  valores

universais; a realização de estudos e pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias

alternativas e a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e

científicos;  a  defesa  e  conservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do

desenvolvimento  sustentável;  a  promoção  do  voluntariado;  a  promoção  do

desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas à concessão do título

declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por esta Casa.

- 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 2.619/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Espírita  Dias  da  Cruz,  com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Dias da Cruz, com

sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Espírita Dias da Cruz é uma associação civil, de direito

privado e caráter religioso, beneficente, sem finalidade lucrativa, em funcionamento

desde 1º/8/99, tem por finalidade a propagação da doutrina espírita, codificada por

Allan Kardec, revivendo os ensinos de Jesus.

A Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título  declaratório

proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões permanentes.

- 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 2.620/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Caminhantes  do  Bem,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Caminhantes do Bem, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  o

Instituto Caminhante do Bem de Belo Horizonte, entidade sem fins lucrativos,  com

duração indeterminada, em pleno funcionamento desde 18/7/2005.

O  Instituto  tem  como  objetivo  promover  a  assistência  social  de  crianças,

adolescentes, jovens, adultos e idosos através de encontros e atividades esportivas,

culturais e artísticas de cunho social, visando a assistência e a promoção social de

cidadania plena; apoiar, incentivar e promover ações de voluntariado com o objetivo

de construção e estruturação social de cidadania plena; e desenvolver ações junto a

comunidades carentes que visem a geração de emprego e renda.

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

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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 2.621/2011

Declara de utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de

Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o São Luiz

Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de  Campo  Belo, entidade  em  pleno

funcionamento desde sua fundação, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.
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Tem como finalidade a difusão do civismo e do esporte,  principalmente o futebol,

podendo, ainda, realizar reuniões e atividades de caráter social e cultural.

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

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos

constantes na Lei n° 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.622/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame,

com sede no Município Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Chame-Chame, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame, com sede no Município de Belo

Horizonte, em pleno funcionamento desde sua fundação em 2007. É uma entidade

civil, sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de duração.

A entidade tem como finalidade promover e facilitar entre os seus associados horas

dançantes,  desenvolvimentos  folclóricos,  educacionais,  relacionadas  aos  eventos

carnavalescos, apresentando-se nos diversos desfiles oficiais, reuniões e diversões

de caráter social, cultural e cívico.

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

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.623/2011

Determina a comunicação, por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde, nas

ocorrência de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  hospitais,  postos  de  saúde  e  clínicas  públicas  ou  privadas,

localizadas no Estado, obrigados a comunicar aos órgãos públicos e a registrar em

um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que tenham sido

atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de

drogas.

§ 1º - A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA -, o conselho

tutelar  da  região  e  os  pais  ou  responsáveis  legais  deverão  ser  imediatamente

informados da ocorrência.

§ 2º - Aos órgãos públicos caberá apurar as circunstâncias dos fatos, estabelecer

responsabilidades pelo ocorrido e decidir as medidas cabíveis de conformidade com a

lei vigente e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Art. 2º - Os conselhos tutelares deverão acompanhar durante um ano a evolução

social, escolar e familiar da criança ou adolescente vitima do consumo excessivo de

álcool ou por uso de drogas, desenvolvendo ações positivas.

Art.  3º  -  A  unidade  médica  que  descumprir  esta  lei  incorrerá  nas  seguintes

penalidades:

I - pagamento de multa no valor de 500 Ufirs.

II - pagamento de multa no valor de 1.000 Ufirs, em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto tem por finalidade a proteção da criança e do adolescente

vitimas dos excessos do álcool e das drogas e que se encontram desassistidos pelos

pais, responsáveis legais e pelo poder público.

Com  a  implantação  da  obrigatoriedade  desta  comunicação  pelas  autoridades
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competentes, pelos hospitais, clinicas e postos de saúde, é possível identificar mais

facilmente  esses  casos  e  fazer  encaminhamentos  visando  cuidar,  recuperar  e

reintegrar as crianças e os jovens a suas famílias e aos núcleos sociais, devolvendo-

lhes uma vida saudável e produtiva.

Atualmente,  com  a  disseminação  das  drogas,  principalmente  o  “crack”,  o

descontrole na venda de bebidas, muitas vezes adquirida por um adulto e repassada

ao menor, além de maus exemplos vindos dos pais, a criança e o adolescente ficam

expostos a situação de risco e vulnerabilidade.

Faz-se  necessária  a  presença  da  autoridade  constituída  para  restabelecer  as

condições  normais  e  dignas  de  vida  para  esses  jovens,  por  meio  de  ações

terapêuticas,  escolares,  esportivas  e  por  meio  da  reconstrução dos  laços  afetivos

familiares.

Na verdade a proposta visa promover uma grande mobilização social, envolvendo a

família,  as  entidades  médicas,  as  autoridades  constituídas,  a  escola,  o  Poder

Executivo e o Poder Judiciário, todos juntos unidos, para proteger essa geração de

jovem, futuro do nosso país, contra o mal do século.

Pelo exposto, conto com os meus pares para a aprovação do projeto.

- 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 2.624/2011

Dispõe sobre a instalação de equipamentos de segurança em restaurantes, bares,

boates, casas noturnas e de espetáculos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os restaurantes, bares, boates, casas noturnas e de espetáculos deverão

instalar e manter em funcionamento, em seu interior e exterior, circuito de câmeras de

segurança, com recurso de gravação de imagem.

Parágrafo  único  -  As  câmeras  deverão  ser  instaladas  em  pontos  estratégicos,

principalmente junto às portas de entrada e saída e dos sanitários, de modo que seja

de fácil visualização o acesso dos clientes.

Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o “caput” do art. 1º desta lei deverão

fixar, em local visível, uma escala de serviço, com os nomes de todos os funcionários
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que irão trabalhar naquele dia e o horário de serviço de cada um.

Art. 3º - Os funcionários deverão ser identificados com crachá, em que constem os

nomes do estabelecimento e do funcionário, fixado em local visível, na lapela, cordão

ou acessório apropriado.

Art.  4º  -  Caberá  aos órgãos  competentes a  fiscalização da aplicação desta  lei,

sendo  que  seu  descumprimento  acarretará  multa  de  10  Ufemgs  (dez  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Temos observado,  nos noticiários  de  TV e em jornais,  diariamente,

diversas matérias sobre assaltos, agressões, brigas e até assassinatos no interior ou

nas proximidades de restaurantes, bares, boates, casas noturnas e de espetáculos.

Em  alguns  poucos  casos,  a  polícia  consegue  identificar  os  autores,  por  sorte,

utilizando a gravação obtida por prédios vizinhos que mantêm câmeras instaladas nas

calçadas.

Há casos tão escabrosos, em que a violência atinge nível tão alto, que a pessoa

agredida fica paraplégica, com lesões aparentes de difícil recuperação ou até cega.

Na maioria dos casos, o estabelecimento emite uma nota lamentando o ocorrido e

colocando-se a disposição para melhor apuração dos fatos, o que não acontece, de

fato.

Infelizmente,  muitas  das  agressões  tiveram  início  em  desentendimentos  dos

próprios  funcionários  com  os  clientes.  Esses  funcionários  são  contratados

aleatoriamente,  não têm vínculo empregatício,  recebem por  dia e são pagos para

intimidar clientes e para proteger o patrimônio do proprietário do estabelecimento.

Essa situação é inadmissível,  pois  a maioria  dos casos acaba sem solução:  os

agressores  ficam  impunes  e  as  vítimas  arcam,  sozinhas,  com  o  prejuízo  físico,

psicológico, moral e financeiro.

Pelo exposto, conto com os meus pares para a aprovação deste projeto

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.625/2011

Declara de utilidade pública o Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado

de Minas Gerais - Grande Conselho -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grande Conselho da Ordem DeMolay

para o Estado de Minas Gerais - Grande Conselho -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Bosco

Justificação:  A  Ordem  DeMolay  é  uma  organização  sem  fins  lucrativos  e

patrocinada pela Maçonaria, que tem como objetivo a formação de líderes para a

sociedade. Em suas reuniões ritualísticas, transmite ensinamentos baseados em sete

virtudes  cardeais:  amor  filial,  reverência  às  coisas  sagradas,  cortesia,

companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Mas seus ensinamentos vão mais

além.

A Ordem DeMolay é uma instituição que busca lapidar o caráter do jovem para que,

ao atingir a maioridade - os 21 anos - ele possa contribuir com a comunidade onde

estiver  inserido.  O  ensinamento  se  baseia  na  prática  de  atividades  voluntárias,

filantrópicas,  benemerentes,  esportivas  e  sociais;  na  transmissão  de  técnicas  de

liderança, oratória, resolução de conflitos, gestão e organização institucional; e em

estudos  filosóficos  baseados  nas  virtudes  do  amor  filial,  reverência  pelas  coisas

sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.

É um ambiente fraternal, seguro e sadio, composto por garotos do sexo masculino,

entre 12 e 20 anos, que desenvolve no jovem; capacidade de liderança; senso de

trabalho em equipe; cidadania; tolerância e respeito ao próximo; responsabilidade;

respeito  à  hierarquia;  criatividade;  capacidade  de  tomada  de  decisão;  sentimento

fraternal e envolvimento social.

Projetos implementados pela ordem, como Papai Noel é Demolay e Dia de Fazer a

Diferença, são reconhecidos pela coletividade mineira.
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O  seu  estatuto  consta  da  destinação  do  patrimônio  em  caso  de  eventual

encerramento  das  atividades,  estando  devidamente  registrado  no  Cartório  de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  organização  está  no  exercício  de  suas

atividades,  ininterruptamente,  há  mais  de  ano,  e  a sua diretoria  é  constituída  por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.626/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Desenvolvimento  e  Apoio  ao

Potencial e Talento, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Desenvolvimento e

Apoio ao Potencial e Talento, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação para Desenvolvimento e Apoio ao Potencial e Talento,

com  sede  no  Município  de  Sete  Lagoas,  é  uma  entidade  que  tem  por  objetivo,

conforme  dispõe  seu  estatuto,  desenvolver  atividades  para  crianças,  pré-

adolescentes, adolescentes e jovens bem dotados e talentosos, orientar e assistir as

famílias visando a proteção das crianças e dos jovens de talento.  Tem também o

intuito de desenvolver atividades que promovam toda forma de cultura e conservação

do patrimônio histórico e artístico. Tem a possibilidade de disponibilizar orientação

promovendo  atividades  de  enriquecimento  às  crianças,  pré-adolescentes,

adolescentes e jovens bem dotados,  desenvolvendo também estudo,  pesquisas e

programas para a educação de bem dotado e talentosos.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida 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 de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.627/2011

Institui  o  registro de bens culturais  de natureza imaterial  do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  registro  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial  que

integram o patrimônio cultural do Estado.

§ 1º -  Constituem bens culturais de natureza imaterial  os processos de criação,

manutenção  e  transmissão  de conhecimentos  e  as  práticas  e  manifestações  dos

grupos socioculturais, famílias e indivíduos que compõem a identidade e a memória

cultural  do  Estado,  bem  como  as  condições  materiais  necessárias  ao

desenvolvimento de tais procedimentos e práticas de natureza imaterial.

§ 2º - O registro é o ato pelo qual a administração pública estadual reconhece a

legitimidade  dos  bens  culturais  de  natureza  imaterial  do  Estado,  promovendo  a

salvaguarda destes por meio de identificação, reconhecimento, registro etnográfico,

acompanhamento de seu desenvolvimento histórico,  divulgação, apoio, incentivo e

outras formas de acautelamento e preservação desse patrimônio.

§ 3º - O objetivo do ato de registro é garantir o exercício do direito à cultura aos

diversos grupos que compõem o Estado, garantindo no cotidiano da vida mineira as

condições de existência e manutenção dos bens culturais de natureza imaterial que

constituem  referência  estadual,  sem  tutela  ou  controle  que  fira  ou  impeça  essas

práticas e manifestações.

§  4º  -  O  registro  é  ato  de  competência  exclusiva  do  Conselho  Estadual  do

Patrimônio Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura, o qual receberá, para essa

finalidade específica, assessoria técnica e administrativa dos órgãos competentes do

Executivo Estadual.

§ 5º - O registro dos bens culturais de natureza imaterial do Estado far-se-á nos

livros enumerados nos incisos seguintes:

I - Livro de Registros dos Saberes - livro no qual serão inscritos conhecimentos e

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registros das Celebrações - livro no qual serão inscritos rituais e festas
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que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de

outras práticas da vida social;

III  -  Livro de Registros das Formas de Expressão – livro no qual serão inscritas

manifestações literárias, linguísticas, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registros dos Lugares - livro no qual serão inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentrem e se reproduzam práticas

culturais coletivas.

§  6º  -  Outros  livros  de registros  poderão ser  abertos  para  a  inscrição de bens

culturais de natureza imaterial do Estado que não se enquadrem nos definidos no § 5º

deste artigo.

§ 7º - Todo registro feito nos livros de que tratam os incisos I a IV do § 5º deste

artigo contará com fotografias, manuscritos, mapas, exemplares impressos e outros,

que serão digitalizados, assim como os documentos comprobatórios de que trata o §

1º do art. 3º e o parecer de que trata o § 2º do mesmo artigo.

§ 8º - Os arquivos digitalizados serão disponibilizados através de banco de dados,

no  sítio  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  na  internet,  sob o  título  “Patrimônio

Cultural - Bens Imateriais”, tendo cada um como subtítulo o nome do livro em que se

inserir.

Art. 2º - Poderão solicitar a instauração do processo de registro:

I - titulares de órgãos, entidades ou conselhos do Executivo Estadual;

II - Deputados Estaduais;

III - Diretores de sociedades e associações civis.

Art. 3º - As solicitações de instauração de processo de registro de bem cultural de

natureza  imaterial  do  Estado  serão  encaminhadas  ao  Conselho  Estadual  do

Patrimônio  Cultural,  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  que,  considerando-as

pertinentes,  encaminhará  os  procedimentos  para  a  abertura  e  instrução  dos

processos administrativos pertinentes.

§ 1º - Os processos serão instruídos por meio de dossiês de registro dos quais

devem constar descrição pormenorizada do bem a ser registrado, identificando seus

elementos culturais relevantes, e documentação correspondente.

§  2º  -  Ultimada  a instrução,  a Secretaria  de  Estado de Cultura  emitirá  parecer
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técnico acerca da proposta de registro e enviará o processo ao Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural para apreciação final.

§ 3º - Deliberado o registro pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, este

determinará a publicação do ato no diário oficial do Estado.

Art. 4º - O bem cultural de natureza imaterial objeto de registro será inscrito no livro

correspondente e receberá o título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Cultura determinar a abertura

de novo livro de registros, quando for o caso, em atendimento ao disposto no § 6º do

art. 1º desta lei.

Art. 5º - Caberá à Secretaria de Estado de Cultura assegurar ao bem registrado:

I - elaboração, guarda e manutenção de dossiê de registro;

II  -  divulgação  e  promoção  mediante  implementação  de  políticas  públicas

correspondentes.

Art. 6º - A cada dez anos contados da data de registro, o Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural decidirá sobre a revalidação do título previsto no art. 4º, a partir de

parecer técnico encaminhado pela Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único - Os bens cujo título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas

Gerais  não  sejam  revalidados  terão  o  respectivo  registro  mantido,  a  título  de

referência à memória cultural de determinado contexto histórico do Estado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  A Unesco  define  como  patrimônio  cultural  imaterial  (ou  patrimônio

cultural intangível) "as práticas, representações, expressões culturais, conhecimentos

e técnicas - bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes estão

associados  -  que as  comunidades,  os  grupos  e,  em  alguns  casos,  os  indivíduos

reconhecem  como parte  integrante  de  seu patrimônio  cultural".  São  exemplos  de

patrimônio  imaterial  os  saberes,  os  modos  de fazer,  as  formas  de expressão,  as

celebrações, as festas e danças populares, as lendas, a música e outras tradições.

São  expressões  culturais  e  tradições  que  um  grupo  de  indivíduos  preserva  em

respeito a sua ancestralidade, para as gerações futuras.
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O patrimônio  imaterial  é  transmitido  de  geração  em geração  e  constantemente

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação

com  a  natureza  e  de  sua  história,  gerando  um  sentimento  de  identidade  e

continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à

criatividade humana.

Em São João del-Rei, um exemplo de patrimônio cultural imaterial  é o modo de

tocar os sinos, cuja "linguagem" é peculiar meio de comunicação e está sendo objeto

de registro pelo Iphan. Em toda Minas Gerais, o modo artesanal de fazer queijo é

outro importante exemplo de patrimônio intangível.

Podem ser citadas ainda diversas tradições, saberes e técnicas que vêm sendo

submetidas às normas do Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC - do

Iphan,  na  complexa  tarefa  de  preservar  o  patrimônio  material  e  imaterial,

resguardando bens, documentos, acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como

as  atividades,  técnicas,  saberes  e  linguagens.  Um  dos  critérios  é  a  atenção  às

tradições que não encontram amparo na sociedade e no mercado, permitindo a todos

o cultivo da memória comum, da história e dos testemunhos do passado.

A culinária de Minas Gerais talvez seja a que concentra a maior diversidade, pois

em  cada  região  do  Estado  há  uma  comida  típica  diferente,  com  ingredientes

encontrados com fartura no meio rural.  Quase todos os pratos da cozinha mineira

contam  com  legumes,  frutos  ou  tubérculos  nativos.  Minas  Gerais  está  para  a

gastronomia do Brasil assim como a França, para a culinária do mundo. Há vários

pratos tipicamente mineiros e dois que se destacam, oferecidos nas mesas de todas

as casas mineiras, principalmente no interior: o angu e o feijão tropeiro, além dos

quais apontamos o bolinho de mandioca, o bambá de couve, prato roceiro, o cozido à

moda mineira ou panelada de campanha,  o famoso frango com quiabo,  quibebe,

requeijão caseiro, com leite, açúcar mascavo, rapadura, goiabada cascão com queijo

minas, entre tantos outros...

Outras manifestações culturais, como o  congado, também chamado de congo ou

congada, mesclam cultos católicos com africanos. É uma dança que representa a

coroação do Rei do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas,

levantamento de mastros e música. Ocorre em várias festividades ao longo do ano,
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mas especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário, cujo

ponto alto é aquela coroação.

São inúmeras as manifestações culturais enraizadas na história do nosso amado

Estado de Minas, e é nossa obrigação preservá-las, protegê-las e guardá-las para as

gerações futuras.

Por todas as razões apontadas e pela relevância deste projeto para a preservação

da influente e rica cultura mineira é que peço o apoio de meus nobres pares para sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.628/2011

Declara de utilidade pública a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura -

Avec -, 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  Efigênia  Vidigal  de

Educação e Cultura - Avec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura - Avec -, sem fins lucrativos, que

tem  por  finalidade  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  conscientes  e

participativos, por meio da educação, da cultura, da prática esportiva e do lazer.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  Associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.
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Por ser justo, espero contar com o apoio 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/2011

Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica Deus é Fiel, com sede no

Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Evangélica Deus é Fiel,

com sede no Município de Itapeva.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Comunidade Evangélica Deus é Fiel é uma sociedade civil de caráter

social, sem fins lucrativos nem políticos e com duração por tempo indeterminado.

O objetivo da Comunidade Evangélica Deus é Fiel  é  fundar  orfanatos,  creches,

albergues, hospitais, casas de recuperação para alcoólicos e toxicômanos e outras

instituições  afins;  criar  escolas  e  cursos  de  alfabetização,  de  formação  religiosa,

moral e profissional e promover a divulgação da doutrina cristã, de acordo com as

Sagradas Escrituras.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares a este 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 2.630/2011

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanan, com sede

no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos Antônio Frederico
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Ozanan, com sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanan, com sede no Município

de Três Marias e fundado em 22/8/1998, é uma associação civil de direito privado,

filantrópica,  beneficente,  sem fins  lucrativos,  caritativa  e  de  assistência  social,  de

duração  por  tempo  indeterminado,  com  personalidade  jurídica  distinta  de  seus

membros.

Essa  entidade  tem  por  finalidade  a  prática  da  caridade  cristã  no  campo  da

assistência  social  e  da  promoção  humana,  visando  especificamente  manter

estabelecimento  destinado  a  abrigar  pessoas  idosas,  de  ambos  os  sexos,  em

condições  de  saúde  física  e  mental  e  proporcionar  assistência  material,  moral,

intelectual,  social  e  espiritual  em  condições  de  liberdade  e  dignidade,  visando  à

preservação da saúde física e mental dos seus assistidos.

- 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 1.848/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato da Indústria do Vestuário no Estado de Minas

Gerais pela eleição da nova diretoria para o triênio 2011-2014.

Nº 1.849/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas pelos

10 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.850/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a atleta de karatê Jéssica da Dalt  Cândido e com o

treinador João Batista Rodrigues (o João do Karatê) pela conquista da medalha de

bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México.

Nº 1.851/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Valadares Country Club pelos 44 anos de sua fundação. (-
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Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 1.852/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Presbitério  das  Igrejas  Presbiterianas  Renovadas  pelos  36

anos da sua Organização Eclesiástica. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  1.853/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Srs. Paulo Sérgio Nonaka, ex-Presidente da Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, e José Fernando de Almeida

Júnior, atual Presidente, e a toda diretoria dessa entidade pelos relevantes serviços

prestados ao turismo no Estado. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.854/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de informações sobre os valores dos contratos firmados

entre a Fundação Renato Azeredo e o Governo de Minas, entre 2002 e 2011, bem

como sobre quais órgãos da administração pública fizeram os repasses.

Nº 1.855/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre quais medidas foram tomadas

com  relação  ao  ofício  enviado  por  representantes  dos  Centros  de  Educação

Continuada,  em  que  solicitam  um  quadro  de  pessoal  que  assegure  atendimento

eficiente à comunidade. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.856/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Manga pedido de informações

sobre o inquérito administrativo referente ao transporte de balsas entre os Municípios

de Manga e Matias Cardoso, com o envio a esta Casa de cópia desse inquérito. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.857/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  à  Escola  Municipal  Casimiro  de  Abreu,

localizada em Patrocínio, pela recente premiação Escola-Destaque - Plano de Ação

para Melhoria da Escola. (- À Comissão de Educação.)

Nº  1.858/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  as  notas

taquigráficas da  58ª  Reunião  Extraordinária  dessa Comissão,  os  documentos  que

relatam denúncias de Agentes Penitenciários e pedido de informações sobre todos os
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casos de assédio  moral  e violação de direitos fundamentais  neles  relatados.  (-  À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.859/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social o trecho das notas taquigráficas da 58ª

Reunião Extraordinária desa Comissão no qual se registrou a fala de Tomásia de

Souza  Rodrigues,  reivindicando  a  regularização da  aposentadoria  de  seu  filho,  o

Agente de Segurança Penitenciário Edinaldo Fernandes Rodrigues, tornado inválido

em decorrência do exercício da profissão, e pedido de providências para acelerar o

referido processo de aposentadoria.

Nº  1.860/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de  Passa-Tempo  as  notas

taquigráficas da 25ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para que ouça os membros da comunidade Cachoeira dos Foros e a Prefeitura desse

Município sobre os fatos narrados,  as condições em que vivem esses cidadãos e

como estão sendo aplicadas as políticas públicas de amparo social.

Nº  1.861/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência do Banco do Brasil  em Minas Gerais  as  notas

taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária dessa Comissão, contendo queixas sobre a

situação da comunidade Cachoeira dos Foros, e pedido de providências para avaliar

a  possibilidade  de  reescalonar  o  empréstimo  contraído  por  cidadãos  dessa

comunidade e de adotar outros procedimentos em seu benefício.

Nº  1.862/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhada  ao  Procon-MG,  para  providências,  cópia  da  fiscalização  educativa

promovida pelo Procon Assembleia, que averiguou o cumprimento das Portarias nºs

387/2008 e 128/2011, ambas do Departamento Nacional de Produção Mineral, que

estabelecem  regras  para  a  comercialização  dos  garrafões  de  20  litros  de  água

mineral.

Nº  1.863/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Procon-MG e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido

de  providências  para  que  fiscalizem  os  preços  exorbitantes  dos  produtos

comercializados pelos estabelecimentos onde há parada de ônibus ao longo da BR-
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381 e da BR-135.

Do  Deputado  Gilberto  Abramo  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar Itália-Brasil.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Doutor Wilson

Batista e Sargento Rodrigues, da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados

Elismar Prado e Marques Abreu e outros, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, da

Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivair  Nogueira e outros, do Deputado

Doutor Viana e outros e dos Deputados Antônio Carlos Arantes (2), Fabiano Tolentino

e Dalmo Ribeiro Silva

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Esporte e de Segurança Pública e dos Deputados Hélio Gomes e Neider Moreira.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia,  saúdo  a  todos  os  que  são  tão  importantes  para  o  trabalho  dos

Deputados, do Plenário e das comissões e aguardo ansiosamente as notícias que

espero venham o mais rápido possível.

Sr.  Presidente,  no  Brasil  acordamos  hoje  um  pouco  mais  preocupados.  Não

obstante  todos  os  esforços  que  os  governos  mais  recentes  têm  feito  para  que

tenhamos  diminuição  da  desigualdade  no  Brasil,  lamentavelmente  os  números

recentes  do  IDH  demonstram  que  essa  desigualdade  continua  sendo  motivo  de

vergonha para o nosso país. Lamentavelmente existe uma distância muito grande

entre a situação da população brasileira comparada com a da Noruega, que hoje está

em 1º lugar no IDH mundial. Essa distância é um desafio para todos nós. O governo

do PSDB, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, investiu muito na luta para que

víssemos  diminuir  essa  desigualdade,  que,  como  disse,  é  preocupante,  é  uma

vergonha para todos nós. Reconhecemos também que no governo do ex-Presidente

Lula  houve a conjugação de todas as transferências  de  renda numa só:  o  Bolsa

Família; ou seja, todas as transferências de renda propostas no governo do PSDB, o

governo do PT as reuniu no chamado Bolsa Família.
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Apesar da grande propaganda oficial, apesar de se alardear que o Bolsa Família

seria o maior projeto de atendimento à população mais carente, o que os números

nos demonstram hoje é que o Brasil patina. Nós não saímos do lugar. Deputado Luiz

Henrique, V. Exa., que tem a experiência de viver e fazer política em uma das regiões

mais carentes, pode, sem dúvida, testemunhar a verdade dos números oficiais. Afora

a propaganda político-partidária de que se havia encontrado a solução para os males

brasileiros, a realidade dos números revela a situação de vexame em que o País se

encontra.  Lamentavelmente,  a  distância  entre  ricos  e  pobres  continua grande.  As

crianças não têm a assistência que os discursos oficiais do governo federal querem

mostrar. Não há um novo tempo nem uma melhora do País. Ao contrário. Os números

são preocupantes.

O convite agora, a convocação, o chamado não é apenas para os governos, porque

eles não farão nada sozinhos, mas sim para os vários segmentos da sociedade, que

têm  de  unir-se,  para  que  haja  efetivamente  uma  mudança  no  País.  Ao  tomar

conhecimento dos números oficiais apresentados ontem, pôde-se constatar a perda

de capital social que o Brasil vem tendo, a perda de crianças, a perda nas famílias. A

desigualdade traz para as famílias uma situação de total abandono.

Ora, o desafio que temos pela frente não pode ser vencido apenas com discursos

político-partidários.  É  necessário  que  seja  feito  um  pacto  nacional  em  favor  da

população  mais  pobre.  Sem  dúvida,  o  trabalho  que  a  Assembleia  Legislativa  fez

recentemente, com números e dados políticos colhidos no seminário encerrado há

pouco,  demonstra  a  desigualdade  em  nosso  Estado,  um  Estado  em  que  há

semiárido, há cerrado, há regiões mais frias, com diversos biomas, constituindo-se

numa  síntese  do  Brasil.  Nós  podemos  tomar  o  exemplo  de  Minas  Gerais  para

fazermos uma comparação com o que o Brasil está vivendo em suas áreas frias do

Sul, no Planalto Central e no sertão brasileiro; além, é claro, com a Amazônia.

Ao nos debruçarmos sobre os dados levantados pela Assembleia Legislativa nas

diversas viagens e no seminário encerrado, pudemos ver o que o Brasil está vivendo.

Temos de nos unir e trabalhar, apesar de o governo ter feito um discurso de que a

situação  tem  sido  transformada,  de  que  tem  ocorrido  uma  forte  migração  da

população  mais  carente  e  de  que  essa  população  não  tem  tido  mais  carências.
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Infelizmente, os números demonstram outra coisa. Os números demonstram que o

Brasil patina, que não sai do lugar.

Não é possível um governo alardear que resolveu o problema da desigualdade no

País. Esse problema só será resolvido com uma grande união de todos. Não será um

governo nem um partido que terão a solução; só a sociedade poderá encontrá-la. Só

a sociedade pode dar a resposta ao mal que atinge nosso país. Essa situação nos

envergonha  a  todos.  Vemos  crianças  precisando  de  tudo;  vemos  famílias  se

separando, porque lhes falta o básico. E o discurso oficial diz que vai tudo bem. Os

números nos mostram que, lamentavelmente, a situação não vai bem. A resposta tem

de ser de toda a sociedade.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique, conhecedor da realidade

de nosso país, especialmente a região do semiárido, do sertão, que é tão carente e

precisa de cuidados, para que se diminuam as desigualdades.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado João Leite, parabenizo-o por

tratar de um tema de vital importância para Minas Gerais e o Brasil. Na realidade,

hoje há mais de 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza.

V.  Exa.  lembrou,  e  muito  bem,  do  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  mais

precisamente do Comunidade Solidária, da saudosa Ruth Cardoso, que iniciou um

programa social que hoje tem o nome de Bolsa Família.

A Assembleia  tem  dado  sua  contribuição.  Reforço  a  importância  do  seminário

“Pobreza e desigualdade”  que houve aqui,  na semana passada.  O resultado dele

foram várias propostas para a solução do problema da pobreza. Lembro o trabalho do

Senador Aécio Neves em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional,

defendendo-o  com  certeza  e  precisão.  Deputado  João  Leite,  ele  foi  o  primeiro

Governador  a  considerar  as  desigualdades  de  Minas,  criando  a  Secretaria  de

Desenvolvimento  Regional,  que  possibilitou  grandes  avanços  nas  regiões  mais

pobres - nas quais sou votado -, como as do Jequitinhonha e do Mucuri, destacando-

se a infraestrutura,  com o asfaltamento  de  estradas e  a  implantação de telefonia

celular. E o Governador Anastasia está dando sequência a esse trabalho.

Hoje  Minas  aponta  um  caminho.  Estou  com  um  projeto  na  Comissão  de

Constituição e Justiça, o do Fundo de Desenvolvimento Regional para Minas Gerais –
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Funder -, que depende também de uma bandeira defendida pelo Senador Aécio: os

“royalties” do minério. A partir da aprovação desses “royalties”, teremos um fundo de

desenvolvimento estadual.

Portanto,  parabenizo  V.  Exa  por  tratar  desse  assunto.  Quero  ressaltar  que  o

Governador Anastasia aprimora e estimula programas sociais como o Porta a Porta.

Essa luta é de todos nós! Não vamos abaixar a cabeça!

O Deputado João Leite  -  Obrigado,  Deputado Luiz  Henrique.  V.  Exa.  abrilhanta

nosso discurso, ao lembrar da querida socióloga Dra. Ruth Cardoso, que empreendeu

uma luta em favor do semiárido brasileiro, levando até ele o Comunidade Solidária.

V.  Exa.  tocou  em  um  ponto  que  costuma  ser  destacado  pelos  organismos

internacionais: o Brasil promoveu transferência de renda, mas não criou infraestrutura

nem forneceu saneamento básico.

Com base nos números que analisamos ontem, verifica-se a precariedade da coleta

de esgoto e da oferta de água tratada em nosso país, o que nos coloca em uma

situação de total desconforto, com grandes bolsões de pobreza, especialmente nas

regiões metropolitanas, onde crianças e adultos sofrem com a ausência total desses

serviços. Se o governo fez transferência de renda, não investiu em infraestrutura.

É interessante tomar o exemplo de Minas Gerais para ver quanto ainda devemos ao

nosso povo em termos de infraestrutura, o que certamente é a causa da enorme

desigualdade  entre  brasileiros.  Até  2003,  no  início  do  governo  Aécio  Neves,  230

Municípios  mineiros  não  tinham ligação asfáltica.  V.  Exa.  nos  lembra  sua região,

Janaúba, onde se planta banana. Como comercializar bananas, sem infraestrutura

para que o trabalhador rural possa escoar a produção? Vemos, então, que o grande

problema que o Brasil enfrenta hoje, causador da desigualdade social, é a falta de

investimentos em infraestrutura e em saneamento básico; por isso, é fundamental

que recursos sejam postos à disposição, para realizarmos essa travessia. Precisamos

transpor  essas  dificuldades,  o  que  só  pode  ser  feito  com  investimentos  em

infraestrutura. Considerando o aspecto da educação: se nossas crianças não tiverem

boa alimentação e boa saúde - o não haverá boa saúde se continuarem a conviver

com esgotos a céu aberto e a consumir  água de péssima qualidade -,  não terão

condições de se sair bem na escola, de ter êxito nos estudos.
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Deputado Luiz Henrique, V. Exa. toca num ponto fundamental: a necessidade de

levar  infraestrutura  para  todo  o  Estado.  É  um  desafio  para  Minas  Gerais.  Em

audiência  realizada em Montes Claros,  por  exemplo,  recebemos uma reclamação

sobre a segurança pública em um dos Distritos de Januária, de cujo nome não me

recordo, mas que tem 7 mil habitantes e está a 100km da sede. Esse Distrito precisa

de policiamento e de infraestrutura;  é o desafio  que se apresenta ao  governo de

Minas Gerais,  principalmente no momento de discutirmos o novo pacto federativo.

Como  os  governos  estaduais  e  municipais  vão  realizar  obras  para  suprir  essa

carência de infraestrutura que temos,  se os recursos estão nas mãos do governo

federal?

Termino  lembrando  alguns  números  do  ano  passado,  quando  o  orçamento  da

Funasa  para  essas  obras  era  de  R$5.000.000.000,00  para  todo  o  País,  mas

gastaram-se apenas R$700.000.000,00. Poderíamos ter feito obras nessas pequenas

comunidades carentes de infraestrutura. Essa carência, para tristeza de todos nós,

aprofunda a desigualdade no Brasil.  O governo federal tem feito um belo discurso

político, mas os números demostram que, lamentavelmente, a desigualdade no Brasil

continua enorme.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* – Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs.

Deputados,  Sras.  Deputadas,  telespectadores  da  TV  Assembleia  e  do  portal  da

Assembleia na internet.

Sr. Presidente, antes de adentrar-me no tema que quero tratar hoje, gostaria de

dirigir um cumprimento muito especial aos nossos servidores públicos concursados

efetivos de carreira presentes no Plenário da Casa. Gostaria de deixar muito claro

aos nossos servidores o posicionamento da Bancada do PCdoB juntamente com a

Bancada do PT: somos favoráveis à aprovação do reajuste, da recomposição salarial

dos  nossos servidores.  Esta  Casa,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais,  é  uma  referência  nacional  pela  qualidade  técnica,  pela  capacidade  e

formação dos seus servidores. Temos nesta Casa os melhores quadros de servidores
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concursados,  de  pessoas  com  um  grande  respaldo  para  ajudar  o  trabalho

parlamentar.  Tivemos  neste  semestre  diversas atividades,  como os seminários  da

erradicação da pobreza e da  violência na escola.  Segunda-feira recomeçamos as

audiências públicas do PPAG, e essas atividades só são vitoriosas e obtêm êxito

graças à grande capacidade dos nossos servidores, assessores e Consultores. É por

isso que achamos fundamental  votar o mais rápido possível o projeto de reajuste

salarial. Durante esta semana já tivemos um entendimento. Na terça-feira votamos

diversos projetos  de  interesse do governo e  de  interesse também do Tribunal  de

Justiça.  Votamos  o  programa  de  complementação  orçamentária  do  Tribunal  de

Justiça, mas com o compromisso de que na próxima terça-feira entre na pauta o

projeto do reajuste salarial dos servidores. Estamos trabalhando e temos convicção

de que isso será possível. Obviamente foi apresentado um pequeno empecilho por

parte  do  governo.  No  entanto,  acredito  que,  com  a  boa  vontade  e  o  esforço  do

governo,  ele  conseguirá  afastar  esse  empecilho,  que  diz  respeito  ao  projeto  dos

professores que está na pauta, para o qual o governo pediu regime de urgência.

Qual é o problema? A comissão que está acompanhando a negociação do projeto

dos  professores,  junto  com  o  Sind-UTE  e  o  governo,  ainda  não  chegou  a  um

consenso. Portanto, se o projeto dos professores continuar em regime de urgência,

ele travará a pauta. Portanto, de acordo com o nosso entendimento, é importante que

o governo retire o regime de urgência do projeto dos professores para podermos

votar  o  reajuste  dos  servidores  daqui  da  Casa  e  dos  servidores  do  Tribunal  de

Justiça. Se houver boa vontade por parte do governo, essa questão será facilmente

equacionada.  Temos  a  consciência  e  a  convicção  da  importância  dos  nossos

servidores,  dos  trabalhadores  desta  Casa,  porque,  sem  vocês,  esta  Casa  não

funcionaria com tanta maestria,  com tanta capacidade e eficiência. Sr.  Presidente,

fique  registrado  o  nosso  posicionamento.  Mais  uma vez  cumprimento  os  nossos

servidores e peço que o projeto de vocês entre na pauta para que possamos votá-lo

na semana que vem. Esse é o nosso desejo.

O tema que gostaria de abordar nesta tribuna, Sr. Presidente, é uma notícia positiva

e  alvissareira,  que  repercute  os  resultados  positivos  de  políticas  públicas.  Estou

falando dos resultados dos Jogos Esportivos Pan-Americanos realizados na cidade
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de Guadalajara, no México. Sr. Presidente, os jogos de 2001 trouxeram um resultado

muito interessante para os atletas beneficiados pelo programa chamado Bolsa Atleta.

Esse programa é do Ministério do Esporte, do governo federal, e possibilitou que 37%

das  medalhas  obtidas,  alcançadas,  conquistadas  pelo  Brasil  nos  Jogos  Pan-

Americanos  de  Guadalajara  fossem  de  atletas  beneficiados  por  ele.  Diga-se  de

passagem, o Bolsa Atleta teve a oportunidade de contemplar esportistas durante todo

o ciclo dos Jogos Pan-Americanos, e o resultado desse investimento se traduz no

número  de  37%  dos  pódios  obtidos  pelo  Brasil.  Os  bolsistas  participaram  da

conquista de 54 medalhas do total de 141 conquistadas por toda a delegação. Eles

conquistaram  11  medalhas  de  ouro,  15  de  prata  e  28  de  bronze.  Nos  jogos  de

Guadalajara, competiram 198 atletas do programa Bolsa Atleta, dos quais 94 subiram

ao pódio, conquistando 103 medalhas: 22 bolsistas voltaram para casa com o ouro,

23 com a prata e 58 com o bronze. Esse número é superior ao obtido pelo quadro

geral porque foram disputadas provas por equipes em que havia mais de um bolsista

na seleção brasileira.

Este ano, o Ministério do Esporte investiu R$4.307.400,00 nos bolsistas do Bolsa

Atleta,  criado em 2005.  Ele  é  a maior  ação de patrocínio esportivo  em curso no

mundo;  é  maior  que muitos  programas dos  Estados  Unidos  da  América.  Não  há

comparação com Cuba porque lá não há programa de patrocínio, e sim um programa

próprio do governo por meio do chamado Esporte Escolar. Não é à toa que governos

que investem em seus atletas obtiveram resultados. Os Estados Unidos obtiveram o

1º lugar, Cuba o 2º e o Brasil o 3º, desbancando países como Canadá e México. Na

edição passada dos Jogos Pan-Americanos, o programa tinha apenas dois anos de

existência. Hoje, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo. O benefício atendeu

até hoje 13.852 competidores de alto rendimento em seis anos de existência. Nesse

período, o Ministério do Esporte investiu diretamente nos esportistas do Bolsa Atleta

cerca de R$224.000.000,00. É com muita satisfação que concedo aparte ao ilustre

Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, parabenizo V.

Exa. Ao falar dos esportes olímpicos, lembro que o Brasil será sede de uma olimpíada

em 2016. Também tenho de comemorar, Deputado Carlin, mais precisamente pelo
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nosso querido Vale do Jequitinhonha. Por meio de uma parceria público-privada, a

Elbe, que foi Secretária no governo Aécio e no final do Anastasia, fez um convênio

com  a  Vale  que  será  levado  agora  adiante  para  construção  de  uma  Estação

Conhecimento na cidade de Diamantina, que atenderá 23 Municípios. No dia 25 de

novembro,  convido  todos  os  pares  desta  Casa,  pois  realizaremos  uma audiência

pública conjunta das Comissões de Educação e de Esporte. A Estação Conhecimento

é uma arena olímpica que vai preparar jovens da região para as Olimpíadas de 2016.

É importante esse incentivo que o Bolsa Atleta promove, o País tem que investir no

esporte para tirar os jovens da droga. Portanto, parabenizo-o e convido-o para estar

em Diamantina conosco, V. Exa. que incentiva o esporte. Parabéns.

O Deputado Carlin Moura – Obrigado. Sem dúvida nenhuma, a iniciativa de V. Exa.

é  de  vital  importância,  levando  para  nossa querida  Diamantina  e  para  o Vale  do

Jequitinhonha políticas públicas de incentivo ao esporte. O esporte é o mecanismo

mais cidadão de inclusão social e diminuição da violência, de compromisso com a

disciplina e com o respeito ao outro. Políticas públicas que valorizem o esporte são

fundamentais. E vemos o resultado concreto. Estou dando os exemplos dos Jogos

Pan-Americanos  e  do  Bolsa  Atleta  federal.  Fico  muito  feliz  porque  sou  autor  do

projeto de lei que originou a lei da Bolsa Atleta estadual. Neste ano fizemos a sua

regulamentação e já tivemos a sua primeira edição, sob a coordenação da Secretaria

de  Esportes,  na  pessoa  do  Secretário  Bráulio  Braz,  nosso  colega  na  Casa.  Em

agosto, na primeira etapa do Bolsa Atleta estadual, foram contemplados 129 jovens.

O Bolsa Atleta fornece uma ajuda de custo a meninos bons de bola e bons de

escola.  Tem  de  ser  bom  aluno  e  bom  atleta.  Essa  ajuda  varia  de  R$350,00  a

R$2.500,00  por  mês,  dependendo  da  modalidade.  Fico  feliz  porque  em  Minas

conseguimos emplacar esse programa importante, uma lei da nossa autoria, e que o

governo do Estado já está fazendo acontecer. Com certeza, vamos colher frutos nas

Olimpíadas. Os atletas de Minas Gerais, as nossas equipes de “tae kwon do” e de

judô já  estão  fazendo sucesso com isso,  e  no  atletismo,  no  vôlei  e  em  diversas

modalidades vamos colher bons resultados para Minas Gerais com esse importante

programa.

Com muito prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Fred Costa.
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O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, parabenizo-o pelo

seu pronunciamento. Uma frase se tornou extremamente conhecida. Uma cientista

inglesa afirmava:  “Corpo são,  mente  sã”.  É  fundamental  que todos  no  mundo  se

atenham à prática esportiva, em especial no nosso país. Vemos as nossas crianças, a

juventude como um todo, seduzida pelo terrível mundo das drogas, e nesse sentido o

esporte se faz fundamental.

Os países do Leste Europeu nos deram uma verdadeira aula não só de resultados

em  olimpíadas,  mas  em  avanço  de  políticas  públicas  de  fomento  do  esporte,

concomitantemente com a educação.  Não temos de imaginar algo diferente,  mas,

sim, utilizar o bom exemplo, como a escola em tempo integral, que facilita a educação

de qualidade e a prática esportiva. Na extinta União Soviética, o xadrez era matéria

obrigatória para estimular o raciocínio rápido das crianças. Não como era praticado

na Alemanha Oriental, promovendo “dopping” e obrigando os atletas a ter resultados,

mas como objeto para melhora da saúde. É fundamental  unir  saúde e educação.

Juntando-me a V. Exa., quero solicitar que seja votado o reajuste dos servidores da

Casa  o  quanto  antes,  pois  os  servidores  não  aguentam  mais  esperar,  e  não

entendemos o porquê de tanta morosidade. Desde que entramos nesta Casa – estou

em  meu primeiro  mandato  -,  observo  que  os  servidores  vêm clamando  por  algo

extremamente justo e, até o presente momento, já estamos finalizando o ano, não

vejo por que não termos votado. Espero que isso venha a acontecer o mais breve

possível.

O  Deputado  Carlin  Moura*  –  Apenas  para  concluir,  Sr.  Presidente,  gostaria  de

agradecer  o  aparte  do  Deputado Fred Costa.  Há 400 anos a.C.,  a  cultura  grega

clássica já sabia da importância de corpo são, mente sã. Sócrates já dizia isso. É

fundamental  que invistamos na nossa juventude, porque esporte é saúde, cultura,

disciplina,  enfim,  esporte  é  tudo.  Investir  em  políticas  públicas  para  o  esporte,  é

fundamental. Agradeço o aparte de V. Exa. Encerrando este pronunciamento, gostaria

de parabenizar todos os atletas brasileiros que honraram o nome do Brasil, nos Jogos

Pan-Americanos  de  Guadalajara  e,  de  forma  muito  especial,  aos  nossos  atletas

bolsistas  do  programa Bolsa  Atleta.  Espero  que,  com o  programa estadual  Bolsa

Atleta, possamos trazer, das Olimpíadas e dos próximos jogos, para o Brasil, para
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Minas Gerais e para as nossas cidades, esse ouro, o ouro da libertação da juventude

brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  servidores  da

Assembleia que acompanham esta reunião de hoje, boa tarde. Antes de expor sobre

o assunto que me traz hoje a esta tribuna, as audiências do PPAG, não poderia deixar

também de reforçar as palavras do Deputado Carlin Moura, aliás, já o fizemos em

outra oportunidade, e solicitar ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia,

e à Mesa que coloquem rapidamente em pauta o projeto de reajuste dos servidores

do Poder Legislativo. Não entendo essa demora. A Assembleia está incorrendo em

grave erro, que, muitas vezes, é reforçado externamente: o erro de que a Assembleia

é  uma  Casa  desregrada,  onde  não  se  trabalha,  onde  Deputado  não  trabalha  e

servidor é marajá. Não devemos ter medo de colocar projeto em pauta nem de votar

reajuste de servidor da Assembleia, não. Aqui é Poder Legislativo. O Legislativo é

fundamental para a democracia. A Assembleia tem custo, tem de ter, democracia tem

custo. A Assembleia tem orçamento. Se o orçamento comporta o reajuste, não se

pode vincular reajuste de servidor da Assembleia ao de outras categorias, que estão

mobilizadas  legitimamente,  do  Poder  Executivo.  Se o Executivo  tem problema de

caixa, se não está dando conta de pagar os seus servidores, se gastou demais no

ano passado, isso não é culpa da Assembleia, que tem a sua autonomia resguardada

por lei. Não adianta virmos aqui e dizer que servidor da Assembleia é o melhor do

Brasil, se, na hora de demonstrarmos isso, não o demonstramos, não reconhecemos

o direito do servidor desta Casa.

Estive aqui na terça-feira, à noite, e o entendimento foi que, na próxima terça-feira,

o projeto estará no Plenário. Houve esse entendimento entre vários interlocutores,

vários Deputados, que se reuniram com a Presidência à tarde. Viemos aqui, terça-

feira, à noite,  véspera de feriado, em reunião extraordinária, limpamos a pauta de

projetos importantes, com o compromisso de esse projeto estar na pauta terça-feira.

Sobre a questão dos professores, deve, sim, ser retirada a urgência. Fazemos esse

apelo ao governo. Se existe uma comissão negociando o projeto, não faz sentido
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haver essa urgência para travar toda a pauta, Deputado Fred Costa. Se a urgência do

projeto dos professores não for  retirada, projetos importantes do governo também

ficarão  prejudicados.  Eu  mesmo  estou  acelerando  o  parecer  de  um  projeto  que

considero ótimo, que cria o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria e que está

prestes a entrar no Plenário. Há ainda outro projeto que estou inscrito para discutir,

um  projeto  da  natureza  tributária.  Estou  à  frente  da  defesa  de  um  artigo  dele,

Deputado Luiz Henrique. Defendo o artigo que irá acrescentar 2% na tributação de

produtos supérfluos, o que vai gerar recursos para a garantia de várias das medidas

discutidas no seminário “Pobreza e desigualdade”. Dessa forma, é preciso destravar

essa pauta. Não podemos deixar que a urgência em um projeto do governo atrapalhe

toda a  pauta,  inclusive  o  projeto  que espero  que esteja  aqui,  na  terça-feira,  dos

servidores do Legislativo.

Precisamos  ser  mais  ousados.  Não  podemos  ficar  com  medo.  Fizemos  um

seminário nas 12 regiões de Minas - isso foi dito aqui no vídeo -, e quem andou os

10.000km foram os servidores da Assembleia. Eles estiveram no Norte, no Sul, no

Leste,  no  Oeste  e  no  Noroeste,  apoiando  os  trabalhos  da  Assembleia  e  a

comunidade. Eles se reuniram para ouvir as pessoas e traduzir a expressão popular

em proposta técnica. É preciso dizer para a sociedade que o servidor da Assembleia

tem o mesmo direito do servidor do Executivo e da iniciativa privada. Ele também é

pai e mãe de família, paga estudo e tem despesa. Ele faz concurso público, é efetivo

e trabalha muito. Não temos de pedir desculpas para defender reajuste legítimo de

servidor da Assembleia. Se o Estado não está dando conta de atender as categorias

que estão mobilizadas, a Assembleia não pode ter medo de atender a um legítimo

direito de seus servidores.

O  Presidente  da  Assembleia,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  me  conhece.  Fomos

parceiros em várias iniciativas neste ano. A Assembleia esteve de parabéns em várias

dessas iniciativas, como nesse último seminário que reuniu mais de 4 mil pessoas.

Não só eu, mas toda a Bancada do PT é unânime em achar que esse projeto já

deveria ter sido votado há muito tempo, para não termos de fazer essa discussão

agora, vinculada ao momento em que o projeto dos professores chega em regime de

urgência.
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Reitero a nossa posição, fazendo essa solicitação ao Presidente, pois o projeto foi

objeto de acordo para ser votado na terça-feira. Os acordos nesta Casa costumam

ser cumpridos sempre. Espero que, na terça-feira, estejamos aqui para votar esse

projeto.

Srs. Deputados, público que nos acompanha, na segunda-feira, vamos começar a

discutir o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015. Mais uma

vez,  a  Comissão  de  Participação  Popular,  que  tenho  a  honra  de  presidir,  e  a

Comissão de Fiscalização Financeira coordenam esse processo, mas este ano com

uma novidade. A novidade é a efetiva participação das comissões permanentes da

Assembleia,  ou  seja,  das  comissões  temáticas.  A  cada  ano,  o  processo  vem

evoluindo nas revisões e, neste ano, ele irá contar, desde o início das discussões, na

coordenação  dos  debates  temáticos,  com  os  Presidentes  das  comissões

permanentes. A Comissão de Participação Popular, que elabora o parecer sobre as

propostas populares, também vai convidar as comissões permanentes a participarem

do processo de negociação e  deliberação dessas  propostas.  Na segunda-feira,  à

tarde, vamos discutir aqui as linhas gerais, as diretrizes gerais do PMDI e do PPAG

2012-2015.  Na  terça-feira  e  na  quarta-feira,  com  a  presença  das  comissões

permanentes,  discutiremos  as  redes.  O  PPAG  veio  estruturado  em  11  redes  de

desenvolvimento integrado, um conjunto de 31 projetos estruturadores.

Será  muito  importante  que  a  sociedade  participe  dessas  audiências,  que  são

abertas  para que cada cidadão possa expressar  sua contribuição,  seu  desejo.  O

principal é que essas manifestações serão possivelmente traduzidas em propostas

efetivas para o PPAG 2012-2015.

Queria rapidamente falar sobre algumas que já surgiram no seminário “Pobreza e

desigualdade”. A Assembleia, tecnicamente, os trabalhadores e os Consultores desta

Casa  estão  trabalhando  firme,  estão  transformando  as  propostas  do  seminário

legislativo em sugestões populares, que terão a autoria do seminário. Algumas são

muito interessantes.  Uma delas  é a universalização do piso da assistência social.

Hoje 214 Municípios mineiros têm parte do financiamento da política com contribuição

do Estado. A proposta do governo é universalizar, chegar aos 853 Municípios só em

2014. Está longe. A pobreza e a miséria não esperam, a busca ativa nos Municípios
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não pode esperar até 2014, tem que ser já. A nossa proposta, que foi discutida no

seminário, é trazer tudo para 2012, o que custa R$24.000.000,00. Em um orçamento

de 50 bilhões, esse impacto é perfeitamente possível de ser absorvido.

Outra questão importante é o apoio à agricultura familiar. Obtivemos uma conquista

no projeto original do PPAG que chegou a esta Casa: a agricultura familiar tem um

projeto estruturador.  Essa era uma grande reivindicação do Conselho Nacional  de

Segurança Alimentar e Nutricional - Consea. Só que o projeto estruturador veio com

R$500.000,00 de previsão orçamentária.  Aí  não considero que ele seja prioritário;

projeto prioritário com R$500.000,00 não é estruturador. Sabemos da importância, por

exemplo,  da  agricultura  familiar  no  fornecimento  de  gêneros  alimentícios  para

alimentação escolar.  Hoje no mínimo 30% deve ser gasto com agricultura familiar.

Mas o  agricultor  precisa  organizar-se,  precisa  ser  orientado,  as  escolas  precisam

receber  orientação  de  nutricionista.  O  Estado  tem  uma  nutricionista  para  4  mil

estabelecimentos, é até uma pessoa muito dedicada, a Valéria - nós a chamamos de

“Super-Valéria”, porque só há ela. Agora é que começaram a contratar. Queremos no

mínimo  uma  nutricionista  em  cada  superintendência  de  ensino  para  orientar  as

Diretoras sobre o cardápio, que será até regionalmente elaborado, a fim de se fazer a

aquisição dos gêneros alimentícios.

Outra proposta que apareceu muito no seminário diz respeito à questão da água,

principalmente  para  o  semiárido:  água  para  todos.  Precisaremos  também  de

antecipar  metas  nos  projetos  estruturadores  que  têm  ações  referentes  à

disponibilidade de recursos hídricos.

O  programa  Bolsa-Reciclagem.  Nós  o  aprovamos  aqui  na  terça-feira.  Tive

participação, junto com o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, que é autor do projeto.

Essa ideia surgiu no seminário estadual das associações dos catadores de materiais

recicláveis,  quando  até  tive  oportunidade  de  representar  o  Presidente.  Ele

transformou a ideia em projeto de lei, e a aprovamos em 2º turno. Mas não adianta

haver a lei instituindo o Bolsa-Reciclagem: é preciso haver a lei e a bolsa efetivada.

Queremos também recursos e uma ação nova para o Bolsa-Reciclagem.

Outra questão que apareceu no seminário foi a erradicação do analfabetismo. Um

dos mecanismos reprodutores da pobreza é o analfabetismo, a pouca escolaridade.
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Precisamos também de uma ação muito dirigida e firme nesse sentido.

Então, foram várias propostas. O documento do seminário está na internet, são 84

propostas. Falei de algumas que considero importantes. Há também a questão do

combate à evasão escolar  por  meio  do acompanhamento social  nas escolas  e a

ampliação do atendimento aos usuários de drogas.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique, que é também muito atuante nessa

área.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Queria, inicialmente, parabenizar V. Exa,

não  só  pela  fala,  mas  também  pela  coordenação  do  seminário  “Pobreza  e

desigualdade”, realizado em todas as regiões de Minas. Parabéns! As 80 propostas

que chegaram ao final foram muito bem conduzidas.

Quero falar um pouco também sobre a agricultura familiar e lembrar que o nosso

Governador Anastasia criou uma subsecretaria específica para essa área. Gostaria

de mandar um abraço para o Edmar Gadelha, que foi, por muito tempo, Secretário

Executivo  do  Consea,  e  de  lembrá-lo  de  que  estou  com  ele  para  aumentar  o

orçamento da agricultura familiar,  como um projeto estruturador,  tendo em vista a

importância que tem a agrcultura familiar.

Queria também acrescentar,  André, que o projeto Água para Todos é de grande

importância e foi  bem discutido durante o seminário.  Nós, que convivemos com o

semiárido,  sabemos  dessa  importância.  Visitamos  o  Médio  Jequitinhonha,  e  lá  o

problema já está sendo solucionado, graças a Deus e ao empenho desta Casa e do

Estado.  Estamos  aqui  trabalhando  juntos  para  atender  aos  interesses  de  Minas.

Parabéns pela condução do seminário “Pobreza e desigualdade”.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique. Terminamos

o seminário e, na segunda-feira, já iniciaremos os trabalhos com o PPAG, que é o

segundo passo, um passo importante, pois não adianta as propostas ficarem apenas

disponíveis na página da Assembleia: elas têm de ser transformadas em ações e em

políticas  públicas.  Tenho  certeza  disso,  até  porque  temos  conversado  com

representantes do governo também. O governo chegou a fazer plenárias ampliadas,

parece-me que nas regiões do Norte e do Rio Doce. Muitas propostas prioritárias que

lá surgiram são correlatas às propostas que apareceram também no seminário.  A
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ideia é convergirmos no PPAG para um conjunto significativo de ações que possam

levar à superação da pobreza extrema em Minas o mais rapidamente possível. Então,

queria agradecer, Sr. Presidente.

E, mais uma vez, quero dizer para que toda Minas Gerais escute: a Assembleia tem

um corpo técnico dos mais capazes, dos mais empenhados e dos mais competentes.

Uma das formas de reconhecermos isso e de melhorarmos o nosso desempenho e o

do Parlamento é com sua valorização efetiva. Por isso, esperamos que, na próxima

semana, possamos votar esse projeto em Plenário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente – Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior,  determina que o Projeto de Lei nº

2.365/2011, da Deputada Rosângela Reis, tenha sua tramitação alterada, em razão

da natureza da matéria, passando a tramitar em turno único, nos termos do art. 190

do Regimento Interno. Ficam mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e do

Trabalho e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 3 de novembro 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 1.859 a 1.861/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, e 1.862 e 1.863/2011, 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
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nesta reunião pelas Comissões de Transporte – aprovação, na 21ª Reunião Ordinária,

em 1º/11/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.275/2011, do Deputado Gustavo Valadares,

1.685/2011,  do  Deputado  Inácio  Franco,  com  a  Emenda  nº  1,  1.749/2011,  do

Deputado  Fred  Costa,  1.751/2011,  do  Deputado  Inácio  Franco,  1.783/2011,  do

Deputado  Gustavo  Valadares,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  e  2.342/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 1.702/2011, do Deputado

Antônio  Carlos  Arantes,  1.715/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  1.752/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.754/2011, do Deputado Tenente Lúcio; de Esporte

–  aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/11/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

915/2011, do Deputado João Leite, com a Emenda nº 1, 1.796/2011, do Deputado

Sargento Rodrigues, e 2.237/2011, do Deputado Rogério Correia; e de Segurança

Pública – aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 1º/11/2011, do Requerimento nº

1.796/2011, do Deputado Tenente Lúcio, com a Emenda nº 1, do Deputado Sargento

Rodrigues;  e  pelos  Deputados  Hélio  Gomes,  informando  sua  filiação  ao  PSD,  e

Neider Moreira, informando sua desfiliação do PPS e sua filiação ao PSD (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  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 626/2011

(Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,

requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão, da Deputada Maria Tereza Lara e

do  Deputado Ivair  Nogueira  e  outros  em que solicitam  a  convocação  de  reunião

especial para homenagear a Fiat Automóveis S.A. pelos 35 anos da implantação de

sua  fábrica  em  Minas  Gerais;  dos  Deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Sargento

Rodrigues,  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  Deputados  Elismar  Prado  e

Marques Abreu e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para

comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; e do Deputado Doutor

Viana e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear

o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI – pelos 75 anos

de sua fundação; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
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Interno,  requerimento  do  Deputado Antônio  Carlos  Arantes  em que  solicita  que o

Projeto  de  Lei  nº  2.352/2011  seja  encaminhado  à  comissão  seguinte  a  que  foi

distribuído,  uma vez que  a  Comissão de  Justiça  perdeu  o  prazo  para  emitir  seu

parecer; nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do

Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita  a inclusão em ordem do dia do

Projeto de Lei nº 266/2011; e nos termos do inciso  XXXII do art. 232 do Regimento

Interno,  requerimento  do  Deputado  Fabiano  Tolentino  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.899/2010.

Encerramento

O Sr. Presidente – A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião, convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 7, às

14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2011, EM

31/5/2011

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duilio de Castro,

Bosco  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Duilio de Castro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 16/2011 com

as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Vanderlei Miranda). 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, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente – Bosco – Sargento Rodrigues.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2011, EM

12/7/2011

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

Duarte Bechir e Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Bosco, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, 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 o parecer do relator, no 1º turno, sobre a Proposta de Emenda à

Constituição  nº  18/2011.  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,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  no  1º  turno,  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  18/2011

(relator:  Deputado  Bonifácio  Mourão,  em  virtude  de  redistribuição).  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Luiz Henrique, Presidente – Duarte Bechir – Paulo Lamac.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

4/10/2011

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Marques Abreu, 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
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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

correspondências publicadas no “Diário do Legislativo”, em 16/9/2011 e 22/9/2011. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.273/2011,  em  turno  único

(Deputado  Tadeu  Martins  Leite),  2.287/2011,  em  turno  único  (Deputado  Gustavo

Perrella)  e 2.314/2011, em turno único (Deputado Marques Abreu).  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 1.624, 1.930,

2.052,  2.066,  2.068,  2.127,  2.138  e  2.202/2011,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  1.432,  1.438,  1.462  e  1.464/2011.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de Lei  nºs 1.909,  1.987,  1.988, 2.039,  2.065,  2.069, 2.074 e 2.096/2011.

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 Marques Abreu, Tadeu Martins Leite,

Gustavo Perrella, Adelmo Carneiro Leão e Fabiano Tolentino, em que pleiteiam seja

encaminhado ofício ao Governador do Estado solicitando que Minas Gerais sedie, em

2014, antes da realização da Copa do Mundo, o Congresso de Medicina do Exercício

e do Esporte, contando com o apoio das Secretarias de Estado de Saúde, de Esporte

e Juventude e de Educação; seja realizada visita desta Comissão com a Comissão de

Saúde ao  Secretário  de  Estado de  Saúde,  para  tratar  do  Programa de  Atividade

Física desenvolvido pela Sociedade Mineira de Medicina do Exercício do Esporte –

SMEXE -, com a presença de representantes da referida entidade; seja encaminhado

ofício ao Secretário de Estado de Saúde solicitando 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; seja encaminhado

ofício aos Secretários de Estado de Saúde e de Esporte e Juventude solicitando a

implementação do Programa de Atividade Física a ser supervisionado pela Sociedade
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Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte; seja encaminhado ofício ao Secretário

de Estado de Esportes e Juventude solicitando seja esta Comissão informada se há

projetos  esportivos  direcionados  aos  centros  de  convivência  para  dependentes

químicos  no  Estado  de  Minas  Gerais  e,  se  não  houver,  se  há  previsão  para

apresentação desses projetos;  seja encaminhado ofício ao Presidente desta Casa

com vistas à impressão e à distribuição de cartilhas para divulgação dos benefícios

da prática da atividade física em colégios do Estado de Minas Gerais. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Ulysses Gomes – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/10/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duarte Bechir (substituindo este ao Deputado Duílio de

Castro,  por  indicação da Liderança do BPS),  membros  da  supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 comunica o recebimento de ofício do Sr. Djalma Bastos

de Morais, Presidente da Cemig, publicado no Diário do Legislativo em 1º/11/11). A

Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 897/2011, no 2º turno (Deputado

Duílio de Castro), 1.339/2011 (Deputado Antônio Júlio) e 2.176/2011 (Deputado Délio

Malheiros),  ambos no 1º  turno.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
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vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.834/2011

(relatora:  Deputada  Liza  Prado),  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta;

367/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição), na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 1.912/2011 (relator:

Deputado Délio Malheiros), com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição

e Justiça. O Projeto de Lei nº 12/2011, no 1º turno, é retirado da pauta, atendendo-se

a requerimento da Deputada Liza Prado, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei

nº  1.716/2011,  no  1º  Turno  (relator:  Deputado  Délio  Malheiros),  é  baixado  em

diligência  à  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae. 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  1.623/2011.  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, 1º de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Vanderlei Miranda.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, André Quintão e Zé Maia (substituindo o Deputado Cássio Soares,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes  também  a  Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

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,  das  quais  designou

como relatores a Deputada e os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nº s

1.146,  2.539,  2.544,  2.545 e  2.547/2011 (Deputado André  Quintão);  2.537,  2.543,
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2.550 e 2.552/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  2.538,  2.546,  2.548 e 2.555/2011

(Deputado  Cássio  Soares);  2.540,  2.542  e  2.551/2011  (Deputado  Delvito  Alves);

2.541/2011 (Deputado Luiz Henrique);  e 2.549 e 2.553/2011 (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.  O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 85/2011, em turno único, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa, em

virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 2.099/2011 (relator: Deputado André Quintão) e, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011, com as Emendas nºs 1 e 2, este com o voto

contrário do Deputado André Quintão (relator: Deputado Sebastião Costa). Registra-

se a presença do Deputado Delvito Alves. Retira-se de reunião o Deputado Zé Maia.

Na  fase  de  discussão  dos  pareceres  do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  2.336/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1,  e  2.442/2011,  este  na  forma  do

Substitutivo nº 1, são aprovados os requerimentos do Deputado André Quintão em

que solicita o adiamento da discussão. Registra-se a presença do Deputado Cássio

Soares.  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  2.443/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.452/2011  (relator:

Deputado Sebastião  Costa);  2.444/2011 com a  Emenda nº  1  e  810/2011 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique,  o  último  lido  pelo  Deputado  André  Quintão);  2.445,

2.087/2011, este na forma do Substitutivo nº 1, 2.229/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira);  2.447/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  2.220/2011  (relator:

Deputado  Delvito  Alves);  e  2.356/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 356, 409 e 1.073/2011, no 1º turno, deixam de

ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental  pelo

relator, Deputado Bruno Siqueira. São convertidos em diligência às Secretarias de

Estado de Fazenda – SEF – e de Planejamento e Gestão – Seplag – o Projeto de Lei

nº 429/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); à Seplag e ao Prefeito Municipal de
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São Francisco  de Paula o Projeto de  Lei  nº  2.361/2011 (relator:  Deputado Bruno

Siqueira); à Seplag e ao Prefeito Municipal de Itumirim o Projeto de Lei nº 2.401/2011

(relatora: Deputada Rosângela Reis, diligência lida pelo Deputado Sebastião Costa);

à Seplag e ao Prefeito Municipal de São João del-Rei o Projeto de lei nº 2.402/2011

(relator:  Deputado Cássio  Soares,  em virtude de redistribuição)  e  à  Seplag  e  ao

Prefeito  Municipal  de Turmalina o Projeto de Lei  nº  2.428/2011 (relator:  Deputado

André Quintão). 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  1.027/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);  e

2.415/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 1.956/2011 é retirado da

pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  aprovado pela

Comissão.  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 148, 2.411/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 288,

1.937, 2.429, 2.366/2011, este com a Emenda nº 1, 2.412, 2.422, 2.423/2011 (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira,  os  quatro  últimos  em  virtude  de  redistribuição);  1.314,

1.444, 2.185, 1.796, 2.364, 2.410/2011, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Cássio Soares, os três últimos em virtude de redistribuição); 2.150/2011, este com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.407, 2.408, 2.414/2011 (relator:

Deputado André Quintão) e 2.459/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis, lido pelo

Deputado  Bruno  Siqueira).  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 2.403, 2.406, 2.409,

2.413, 2.424, 2.425 e 2.426/2011. 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, 25 de outubro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis - André Quintão - Bruno Siqueira.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Célio Moreira, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

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

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Fernando de Almeida Martins,

Procurador da República, e João Alberto Paixão Lages, Presidente da Ceasaminas

(1º/10/2011);  José  Luiz  Gattás  Hallak,  Gerente  de  Relações  Institucionais  com

Estados e Municípios da operadora OI (17/9/2011); Antônio Oscar Carvalho Peterson

Filho, Diretor Executivo Corporativo da Embratel; José Élcio Santos Monteze, Diretor-

Geral  do  DER-MG,  e  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de

Relações  Institucionais  (14/10/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 1.275 e 1.685/2011 em turno único (Deputado Celinho do

Sinttrocel); 1.783 e 1.751/2011 em turno único (Deputado Anselmo José Domingos);

1.749 e 2.342/2011 em turno único (Deputado Célio Moreira);  e  1.946/2011 no 1º

turno (Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 348/2011, na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (Deputado Anselmo

José Domingos),  e  1.565/2011,  na forma do Substitutivo  nº  1,  e pela  rejeição da

Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (Deputado  Célio  Moreira).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.598, 1.611,

1.612, 1.616, 1.620, 1.677, 1.678/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

1.149,  1.904  e  2.049/2011.  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

Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel e Gilberto Abramo (2) em que solicitam seja

encaminhado ao Dnit pedido de informações sobre denúncias de desvios de recursos

públicos  nas obras  da  construção do chamado Trevo da Nutrícia,  na  BR-116,  no

Bairro  das  Graças,  em  Caratinga;  e  seja  encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de

providências  com  vistas  a  que  sejam  realizados  estudos  de  impacto  ambiental

relacionados às obras da BR-477, tanto os referentes à manutenção do traçado atual

da  via  margeando  a  Reserva  Particular  do  Patrimônio  Natural  Feliciano  Miguel

Abdalla,  quanto  os  relativos  a  seu  desvio,  tendo  em  vista  as  manifestações  de

participantes da audiência pública realizada em 21/9/2011; Celinho do Sinttrocel (2)

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a segurança

do transporte coletivo nas regiões metropolitanas do Estado; seja realizada reunião

de audiência pública desta Comissão conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  o  Projeto  de  Lei  n° 560,  do  Senador

Clésio Andrade, o qual institui a redução gradativa dos teores de enxofre no diesel,

até atingir  o limite máximo de 10mg/kg, em tramitação no Senado Federal;  Tiago

Ulisses em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Manhumirim para debater a pavimentação da estrada que liga o referido município à

BR-116,  em  São  João  do  Manhuaçu;  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater os problemas operacionais do metrô de

Belo Horizonte, bem como a situação dos metroviários; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e

ao  Diretor  Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  se  que  priorize  o

acostamento da Rodovia MG-290, entre Ouro Fino-Pouso Alegre; Célio Moreira em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a implantação na
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capital  mineira  do  Bus  Rapid  Transit  -  BRT -  ou  transporte  rápido  por  ônibus.  É

aprovado o relatório da visita realizada, no dia 7/9/2011, às ruas José Amaral, Um e

Vila Independência, no Bairro Independência, Belo Horizonte. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1ºde novembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Ruas José Amaral, Um e Vila Independência, no Bairro Independência,

Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento do Deputado Célio Moreira, esta Comissão visitou, no dia 7/6/2011,

as  Ruas  José  Amaral,  Um  e  Vila  Independência,  no  bairro  Independência,  no

Município de Belo Horizonte, com a finalidade de verificar a situação dos moradores

da região que reivindicam a implantação da Praça de Segurança embaixo das torres

de alta tensão da Cemig.

Participaram da visita o Deputado Adalclever Lopes, Presidente da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e o Deputado Célio Moreira, que foram

acompanhados pelos Srs. Rodolfo de Souza Monteiro, Gestor de Faixas de Linha de

Transmissão, Aloísio Rocha Moreira, Engenheiro da Urbel, Wanderley Araújo Porto

Filho,  Secretário  Adjunto  de Administração de Regional  Municipal  Barreiro,  Aelson

Pereira  dos Santos,  Presidente  da  Associação Jovem do  Petrópolis,  e  Wellington

Rosário de Bessa, Líder Comunitário do Bairro Independência.

Relato

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados para a visita em frente à Igreja São João Batista, de onde partiu para

analisar a situação das casas que se localizam no entorno das torres de alta tensão

da  Cemig.  Durante  a  visita  os  parlamentares  perceberam  o  risco  que correm os

moradores, principalmente os que possuem residência logo abaixo das torres de alta
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tensão e se expõem fixando varal, telas metálicas e outros objetos nas bases das

torres.

Conclusão

A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  constatou  que  os

moradores  das  residências  no  entorno  das  torres  de  alta  tensão,  no  Bairro

Independência, em Belo Horizonte, estão sujeitos a riscos significativos de exposição

a choques elétricos e que, portanto, a construção da Praça de Segurança embaixo

das torres de alta tensão da Cemig é urgente.

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  vai  continuar

fiscalizando e cobrando dos órgãos responsáveis a execução adequada e mais ágil

das obras e da retirada dos moradores do local.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Celinho do Sinttrocel – Célio  Moreira – Anselmo

José Domingos.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também, a  Deputada Liza  Prado.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 discutir assuntos relacionados a políticas públicas no Estado, integrativas e

complementares,  voltadas  para  a  medicina  alternativa,  e  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Paulo  César  Barbosa  Noleto,  Diretor  do

Instituto Superior de Ciências da Saúde; Marco Aurélio Cozzi, Delegado do Sindicato

Nacional  dos  Terapeutas  Naturistas  de  Minas  Gerais;  José  Alberto  Moreno,

Presidente  da  Associação  Nacional  dos  Terapeutas  Holísticos  e  Energéticos  –

Atenemg  –;  e  Luís  Gustavo  Gomes  da  Costa,  Presidente  do  Sindicato  dos

Profissionais  em  Terapias  Naturais  de  Minas  Gerais  –  Sinnatural  –;  e  as  Sras.
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Henriette  Karam,  Coordenadora  do  Programa  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares de Saúde da Prefeitura Municipal  de Brumadinho; e Eliete Maria

Madeira Fagundes, Secretária da Atenemg, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  à  Deputada  Liza  Prado,  autora  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados 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, 25 de outubro de 2011.

Carlos Mosconi,  Presidente – Neider  Moreira – Adelmo Carneiro Leão – Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Pompílio Canavez, João Leite e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado

Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Paulo Lamac. Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão, e comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do  Sr.  Alceu  José  Torres

Marques, Procurador Geral de Justiça, por meio da qual acusa recebimento de notas

taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária e comunica o seu envio à Promotoria de

Justiça de Defesa do Consumidor na Comarca de Paracatu; e do Sr. Ricardo Augusto

Simões Campos, Diretor Presidente da Copasa, publicado no “Diário do Legislativo”
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em 17/9/2011. 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,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nº  18/2011(relator:  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

1.614;  1.621;  1.622;  1.626;  1.627;  1.628;  1.629;  1.630;  1.674;  1.675;  1.679  e

1.701/2011.  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  Elismar  Prado,  Almir

Paraca, Pompilio Canavez e Liza Prado por meio do qual solicitam seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  modernização  e  a  expansão  do

transporte metroviário em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme anúncio

recente  por  parte  da  Presidência  da  República,  envolvendo  recursos  federais,

estaduais e municipais; Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Estado da Educação pedido de providências em prol da realização de reforma na

estrutura  física  da  Escola  Estadual  Antônio  Novaes,  do  Município  de  Ribeirão

Vermelho; seja encaminhado ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doce pedido

de providências  em prol  da  celebração de um convênio  com o  Estado de Minas

Gerais  e  o  Município  de  Ribeirão  Vermelho,  com  vistas  à  reestruturação  e

conservação do acervo ferroviário  existente  neste  Município;  seja  encaminhado à

Companhia Vale do Rio Doce pedido de providências para a colocação de cancelas

nas passagens de nível existentes ao longo da área urbana do Município de Ribeirão

Vermelho e circunvizinhos, tendo em vista o grande fluxo de crianças na região e a

ocorrência de atropelamentos e acidentes com automóveis; Paulo Lamac por meio do

qual  solicita  reunião  de  audiência  pública  para  apresentação  e  debate  do  Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Celinho do Sintrocel  por  meio  do  qual  solicita  reunião  de  audiência  pública  para

debater  os  procedimentos de criação,  incorporação,  fusão e desmembramento de

municípios; Pompílio Canavez por meio do qual solicita reunião de audiência pública
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para debater os "apagões", quedas de cabos e outros problemas na rede elétrica,

enfrentados pelos Municípios de Minas Gerais, em especial na Região Metropolitana

de Belo Horizonte; João Leite, por meio do qual solicita reunião de audiência pública

para debater a realização das obras de ligação entres a BR-356 e a MG-030; Paulo

Guedes, Liza Prado e Carlin Moura solicitando seja encaminhado ao Secretário de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  com  vistas  à

fiscalização da atividade de prestação de serviço de transporte aquaviário de cargas

e  passageiros,  efetuado  por  meio  de  balsas  no  Rio  São  Francisco,  entre  os

Municípios  de  Manga  e  Matias  Cardoso,  na  Região  Norte  Mineira;  sejam

encaminhados ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral da Agência Nacional de

Transportes  Aquaviários  pedidos  de  providências  com  vistas  à  fiscalização  da

atividade de prestação de serviço de transporte aquaviário de cargas e passageiros,

efetuado por meio de balsas no Rio São Francisco, entre os Municípios de Manga e

Matias Cardoso, à regulamentação do serviço de transporte transversal em hidrovias

entre as diferentes municipalidades de um mesmo Estado e à elaboração de estudos

técnicos de viabilidade de construção de uma ponte entre os Municípios de Manga e

Matias Cardoso; seja encaminhado à Presidenta da República e ao Governador do

Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à  regulamentação  do  serviços  de

transporte transversal em hidrovias, entre diferentes municipalidades de um mesmo

Estado,  bem  como a  construção de uma ponte  entre  os  Municípios  de  Manga e

Matias Cardoso; seja encaminhado ao Procurador Chefe do Ministério do Trabalho -

3ª Região Minas Gerais, pedido de providências com vistas à promoção de inspeção,

a  fim  de apurar  as  condições de  trabalho  das  pessoas  que prestam serviço  nas

balsas que fazem o transporte de cargas e de passageiros entre os Municípios de

Manga  e  Matias  Cardoso;  seja  encaminhado  ao  Superintendente  Regional  do

Trabalho  em  Minas  Gerais  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de

inspeção quanto  às  condições  de  trabalho  das pessoas que prestam serviço  nas

balsas  que  fazem  o  transporte  de  cargas  e  passageiros  entre  os  Municípios  de

Manga e Matias Cardoso; seja encaminhado ao Comandante do Corpo de Bombeiros

Militar pedido de providências com vistas à realização de inspeção de segurança nas

balsas  que  fazem  o  transporte  de  cargas  e  passageiros  entre  os  Municípios  de
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Manga e Matias Cardoso; seja encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de

Manga pedido de cópia do Inquérito Administrativo referente ao transporte de balsas

entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. 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 a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”  de  14/10/2011:  ofícios  dos  Srs. Antônio  Carlos  Andrada,

Presidente do Tribunal de Contas; e Dermeval Silva Neto, Superintendente Federal

no Estado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (substituto); e do

Fundo Nacional  de Desenvolvimento  da Educação (4.605).  O Presidente  acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei  nºs  28 e 852/2011 (Deputado Romel

Anízio); 94 e 1.113/2011 (Deputado Antônio Júlio); 95, 257 e 1.647/2011 (Deputado

João Vítor  Xavier);  161 e 1.639/2011 (Deputado Zé Maia);  186, 269 e 1.732/2011

(Deputado Doutor Viana);  367 e 1.124/2011 (Deputado Ulysses Gomes) e 1.134 e

1.997/2011 (Deputado Gustavo Perrella), no 1º turno. O Presidente retira da pauta a

Mensagem nº 113/2011 e os Projetos de Lei nºs 2.188 e 2.390/2011, por haverem

sido apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei nº 2.442/2011, por não cumprir



311
____________________________________________________________________________

pressupostos regimentais. O Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 e os Projetos de

Lei nºs 2.447, 2.449, 2.452 e 723/2011 são retirados da pauta, os quatro primeiros em

atendimento a requerimento do Deputado Ulisses Gomes e o último em atendimento

a  requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio,  ambos  aprovados  pela  Comissão.  O

Deputado Duarte Bechir retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no  2º  turno,  do Projeto de  Lei  nº

2.266/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Romel Anízio); e pela

aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.448/2011  (relator:  Deputado

Gustavo Perrella); 170/2011 (relator: Deputado João Vítor Xavier); 937/2011 (relator:

Deputado Antônio Júlio); 1.501/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição);

2.395/2011 com a Emenda n° 1, da Comissão de Consti tuição e Justiça, e com a

Emenda nº  2  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier,  em  virtude  de  redistribuição).

Registra-se a presença do Deputado Gustavo Perrella.  Na fase de discussão dos

pareceres dos relatores, Deputados João Vítor Xavier, que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 2.243/2011, no 2º turno; Doutor Viana, que conclui pela aprovação

dos Projetos de Lei nºs 2.444/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, e com a Emenda nº 2; e 2.451/2011 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1,

da  Comissão  de  Administração  Pública;  e  Gustavo  Perrella,  que  conclui  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 2.450/2011 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, da

Comissão de Administração Pública, no 1º turno, o Presidente defere os pedidos de

vista do Deputado Ulisses Gomes.  O Projeto de Lei nº  198/2011 é convertido em

diligência  à  Seplag  em  atendimento  a  requerimento  do  relator,  Deputado  Romel

Anízio, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Detran-MG pedido de informações sobre os valores

arrecadados com os leilões dos veículos apreendidos na Capital e sobre o montante

repassado à concessionária responsável pela guarda desses veículos. Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, hoje, às 14h42min,

para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 2.243/2011, no 2º turno, e 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 – Doutor Viana – Gustavo Perrella – João Vítor

Xavier – Romel Anízio – Ulysses Gomes.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Gilberto Abramo, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

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 1.245, 1.710, 1.960 e 2.033/2011 (Deputada Ana

Maria  Resende);  e  2.062,  2.100,  2.149,  2.136  e  2.204/2011  (Deputado  Gilberto

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

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

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

1.245, 1.710, 1.960, 2.033, 2.062, 2.100, 2.149, 2.136 e 2.204/2011, 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, 25 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Deiró Marra – Luiz Henrique.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011
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Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda 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 máteria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Prosseguindo, comunica o recebimento de ofícios dos Srs.

Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte, e Mauro

Luciano Hauschild,  Presidente  do  INSS,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  em

1º/10/2011 e 14/10/2011,  respectivamente.  A Presidente  acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 1.553, 2.340, 2.350, 2.383, 2.394, 2.398/2011, em turno único (Deputado

Luiz Carlos Miranda); 679/2011, em 1º turno, 2.319, 2.339, 2.343, 2.346, 2.363/2011,

em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite); 1.533, 1.978, 2.015, 2.328, 2.372,

2.374/2011, em turno único (Deputado Pompílio Canavez), e 659/2011, em 1º turno

(Deputada  Rosângela  Reis).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.554/2011 (relator: Deputado Luiz

Carlos  Miranda,  em  virtude  de  redistribuição).  Registra-se,  neste  momento,  a

presença do Deputado Pompílio Canavez. Dando prosseguimento aos trabalhos, são

aprovados os pareceres pela aprovação,  em turno único,  dos Projetos  de Lei  nºs

1.861/2011 com a  Emenda  nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça  (relator:

Deputado  Pompílio  Canavez);  1.864/2011  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  2.046/2011  (relator:

Deputado Pompílio Canavez); 2.112/2011 (relator: Deputado Luiz Carlos Miranda); e

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.181/2011 na forma do Substitutivo

nº  2,  que  apresenta,  ficando  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis,  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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 208, 432, 986 com a Emenda nº 1, 1.650, 2.015, 2.104, 2.108,

2.116, 2.129 com a Emenda nº 1, 2.140, 2.167 com a Emenda nº 1, 2.183, 2.200,

2.210,  2.233,  2.236,  2.242,  2.256,  2.272,  2.296/2011  com  a  Emenda  nº  1,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.625 e 1.700/2011. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 226, 522, 584, 1.333, 1.460, 1.550, 1.678, 1.727, 1.735, 1.739,

1.925, 1.935, 1.951, 1.958, 1.961, 1.980, 1.981, 1.999, 2.004, 2.005, 2.017, 2.019,

2.021, 2.024, 2.026, 2.047, 2.051, 2.054, 2.055, 2.067, 2.073, 2.075, 2.079, 2.080,

2.081, 2.082/2011. 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 posterior apreciação, requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  relações  de

trabalho na Cemig, em razão da instalação de negociações do acordo coletivo de

trabalho e do debate sobre seus empregados participarem dos lucros e resultados, o

que coincide com a abertura de processo civil contra o coordenador do sindicato da

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Juninho Araújo.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/10/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Paulo  Lamac  e  Fred  Costa  (substituindo o  Deputado

Neilando Pimenta,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara

aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Fred
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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 debater a educação infantil no Município de Belo Horizonte e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tatiana Veloso Ferraz, Diretora do Sindicato

dos  Trabalhadores  em  Educação  da  Rede  Pública  de  Belo  Horizonte;  e  Elaine

Andrade  da  Silva,  representante  de  pais  da  Comunidade  Camilo  Torres,  e  o  Sr.

Gustavo  Alexandre  Magalhães,  Procurador  Municipal  de  Belo  Horizonte,

representando Macaé Maria  Evaristo,  Secretária  Municipal  de Educação,  que são

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

Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento dos Deputados Bosco, Paulo Lamac e Fred Costa em que solicitam

sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião ao Presidente da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte  e  ao  Sind-Rede.  Em  seguida,  é  recebido  pela

Presidência o requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para reavaliar e discutir a situação da educação infantil

em  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio,  Gustavo Perrella,  João Vítor  Xavier,  Romel Anízio e Ulysses

Gomes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

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

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.243/2011 (relator: Deputado João Vítor Xavier). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Correa – João Vítor Xavier – Romel Anísio.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/10/2011

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi 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.  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

2.064  e  2.385/2011  (Deputado  Elismar  Prado)  e  2.380/2011  (Deputado  Tenente

Lúcio);  e,  em 1º turno,  o Projeto de Lei  nº  1.631/2011 (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. Na fase

de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Elismar  Prado,  que  conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.057/2011 com a Emenda nº 1, que

apresenta,  o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  Deputado  Carlos  Mosconi.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe  requerimento  do

Deputado Elismar Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com a finalidade de debater o repasse de recursos dos governos federal e estadual

para  a  área  da  cultura  de  Belo  Horizonte,  bem  como  de  apurar  denúncias  de

deterioramento  de  espaços  e  de  projetos  culturais  existentes  nesse  Município.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  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 visita aos casarões do século XIX, localizados

nesse  Município,  destinada  a  avaliar  as  condições  físicas  dos  referidos  imóveis.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

20/10/2011

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues.  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 o andamento das investigações dos assassinatos de Agentes

de Segurança Penitenciários, policiais civis e policiais militares que vêm ocorrendo no

Estado. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.099/2011, em turno

único, e designa como seu relator o Deputado Paulo Lamac. Registra-se a presença

da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duarte Bechir e João Leite (substituindo o

Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e

Resultado). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Alessandra Escobar Vieira Wilke, Delegada da Polícia Civil; e os Srs. Maj. PM
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Carlos  Gonçalves  Júnior,  membro  da  Diretoria  de  Inteligência  da  PMMG,

representando  o  Cel.  PM  Renato  Vieira  de  Souza,  Comandante-Geral  dessa

Corporação;  Wagner Pinto de Souza, Chefe da Divisão de Crimes Contra a Vida,

representando Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil;  Murilo Andrade de Oliveira,

Subsecretário  de  Administração  Prisional;  Cel.  PM  Edvaldo  Piccinini  Teixeira,

Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do

Estado  de  Minas  Gerais;  Subten.  PM  Luiz  Gonzaga  Ribeiro,  Coordenador  da

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando o Subten. PM Raimundo Nonato

Meneses Araújo,  Presidente dessa Associação;  Zoé Ferreira Santos, advogado da

Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais,

representando o Sgt. BM Alexandre Rodrigues, Presidente dessa Associação; Fábio

Henrique  Queiroz,  advogado  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia

Militar  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,  representando  o  Cb.  BM  Álvaro

Rodrigues  Coelho,  Presidente  dessa  entidade;  Denilson  Aparecido  Martins,

Presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  Civil;  José  Maria  Marques,

Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas

Gerais; Maj. PM Ailton Cirilo da Silva, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais da

Polícia  Militar  e  Bombeiro  Militar  de  Minas  Gerais;  André  Luiz  Teixeira  Mourão,

Superintendente  de  Segurança  Prisional;  Alexandre  Paulo  Canella,  Presidente  do

Sindicato  dos  Agentes  Socioeducativos  de  Minas  Gerais;  Cel  PM James  Ferreira

Santos, Juiz do Tribunal de Justiça Militar,  que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

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

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da PMMG pedidos
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de informações  com relação ao andamento  das  investigações  sobre  as  mortes  e

ameaças contra servidores da área de segurança pública, sobre a autoria desses

crimes  e  sobre  os  procedimentos  investigatórios  a  eles  relacionados;  seja

encaminhado  ao  Presidente  desta  Casa pedido  de  providências  para  que envide

esforços na  tramitação do  Projeto  de  Lei  nº  1.353/2011,  de  autoria  do  Deputado

Durval Ângelo; Durval Ângelo (5) em que solicita seja realizada reunião conjunta de

audiência  pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Cultura  para  obter

esclarecimentos sobre denúncia de danos ao patrimônio histórico e cultural da cidade

de Ouro Preto e sobre a violação de direitos fundamentais da população que reside e

trabalha  na  Rua  São  José,  localizada  no  Centro  Histórico  da  cidade;

sejam encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Estado de Defesa Social as

notas taquigráficas desta reunião, os documentos que contêm denúncias de Agentes

Penitenciários e pedido de informações sobre todos os casos de assédio moral e

violação de direitos fundamentais neles relatados; sejam encaminhados à Câmara

Municipal de Belo Horizonte pedidos de providências para que procedam à abertura

de processo por quebra de decoro parlamentar contra o Vereador Gêra Ornelas e

para  que  seja  encaminhado  a  todos  os  Vereadores  vídeo  que  demonstra  o

comportamento impróprio desse parlamentar;  sejam encaminhados ao Procurador-

Geral de Justiça e ao Chefe da Polícia Civil o vídeo entregue a esta Comissão que

registrou a suposta participação do referido Vereador em atos libidinosos com uma

adolescente  e  pedido  de  providências  para  que  colham  os  depoimentos  dos

assessores  do  referido  parlamentar,  Elisângela  Venâncio  e  Francisco;  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  o  trecho  das  notas

taquigráficas  desta  reunião  no  qual  se  registrou  a  fala  de  Tomásia  de  Souza

Rodrigues em que reivindica a regularização da aposentadoria de seu filho, o Agente

de Segurança Penitenciário Edinaldo Fernandes Rodrigues, e pedido de providências

para  acelerar  o  referido  processo  de  aposentadoria.  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, 26 de outubro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac – Sargento Rodrigues.
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/10/2011

Às 11h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Carlos Henrique e Bosco (substituindo o Deputado João Vítor Xavier,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Rogério  Correia.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Tiago Ulisses,

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

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

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento de ofício dos Srs. Antônio Sérgio Lima Braga,

Secretário  Municipal  de Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte,  e Weber  Coutinho,  da

Gerência  de  Planejamento e  Monitoramento  Ambiental,  encaminhando documento

elaborado  pela  equipe  técnica  da  Gerência  de  Recursos  Hídricos,  referente  às

nascentes mapeadas na Regional Centro Sul até o momento. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.445/2011, do Governador do Estado, em 1º turno,

e  avoca  a  si  a  relatoria  da  matéria.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  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

1.619/2011. 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 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, com a Emenda nº 1, do Deputado Rogério Correia, que acrescenta, após a

palavra "Porteirinha", a expressão "e Taiobeiras". Em decorrência da aprovação desta

emenda,  o  Deputado Rogério  Correia  solicita  ao  Presidente  que  seja  retirado de

tramitação requerimento de sua autoria,  no qual  solicita  seja realizada reunião de

audiência pública nos Municípios de Taiobeiras e Janaúba, para debater os impactos
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sofridos pela população do norte de Minas Gerais devido ao grande crescimento das

atividades  de  mineração  na  região.  Foi  adiada,  a  pedido  do  Deputado  Bosco,  a

votação de requerimento do Deputado 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 com a prisão de

Diretores do referido Instituto, em especial as diligências realizadas para apuração da

extensão  da  fraude  e  identificação  dos  imóveis  irregularmente  legitimados,  assim

como os resultados, parciais ou finais, dessas diligências e as ações efetivadas para

a recuperação da propriedade desses imóveis pelo Estado; as referidas denúncias

envolvem a  destinação de terras  devolutas  para  grandes  empresas  mineradoras.

Foram recebidos pela Presidência requerimentos do Deputado Rogério Correia (2),

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Viçosa

para debater e obter esclarecimentos sobre o processo de outorga para a utilização

de  recursos  hídricos  nas  atividades  minerárias  no  Estado  de  Minas  Gerais,  em

especial para as operações dos minerodutos, e seja realizada reunião de audiência

pública para debater e obter esclarecimentos sobre as condições de segurança das

redes  da  Cemig  nos  Municípios  mineiros,  bem  como  os  critérios,  métodos  e

periodicidade  de  manutenção  executados  pela  empresa,  tendo  em  vista  as

constantes  quedas  de  energia  no  Estado  e  a  proximidade  do  período  chuvoso.

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 outubro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Antônio Júlio.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/10/2011

Às  14h35min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  os

Deputados André Quintão  e  Bosco,  membros  da  supracitada Comissão.  Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura

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

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

votar  proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr.  Josué

Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo, publicado no “Diário do Legislativo”

de 14/10/2011. 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 encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de providências

para verificar,  com urgência,  a  regularidade da construção da Unidade Básica de

Saúde na aldeia indígena Pataxó em Carmésia; e seja encaminhado à Secretária de

Estado de Educação 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,  bem  como  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. É recebido pela Presidência requerimento do Deputado Fred Costa

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  os  problemas

operacionais do metrô de Belo Horizonte e a situação dos metroviários. 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 outubro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Bosco.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/10/2011

Às 17h15min, 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  Tiago  Ulisses.  Havendo  número
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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. Passa-se à

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

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.122/2011 (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à

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

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Ouvidoria  Ambiental  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  15ª

Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/11; e 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 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";  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.  Em  seguida,  são  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  do

Deputado Célio Moreira (2) em que solicita seja encaminhado à Copasa-MG pedido
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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;  e seja

encaminhado  à  Agência  Reguladora  dos  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgoto -  Arsae -  pedido de informações sobre a cobrança do serviço de coleta e

tratamento de esgoto no Município de São Joaquim de Bicas, esclarecendo se está

sendo efetuada de acordo com a legislação, uma vez que o serviço não foi totalmente

implantado.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

21/10/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Tadeu Martins Leite.

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 implementação de ações conjuntas  das forças de

segurança  pública  que  objetivem  conter  a  violência  na  cidade,  em  especial  a

ocorrência  de  homicídios  ocasionados  pela  disputa  entre  quadrilhas  rivais  de

traficantes de drogas, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Joana D'arc Oliveira

Alves,  Chefe  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Montes  Claros,  e  Vânia  Cássia

Miranda Mota, Gestora Social do Centro de Prevenção à Criminalidade de Montes

Claros da Secretaria de Estado de Defesa Social; e os Srs. Luiz Tadeu Leite, Prefeito

Municipal  de  Montes Claros,  Athos Mameluque Mota,  Vice-Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Montes  Claros,  Isaías  Caldeira  Veloso,  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara

Criminal de Montes Claros, Marcelo Eduardo Freitas, Chefe da Delegacia da Polícia

Federal  de  Montes  Claros,  representando  o  Sr.  Fernando  Duran  Poch,
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Superintendente  da  Polícia  Federal  em Minas Gerais,  Cel.  PM Franklin  de Paula

Silveira,  Comandante  da  11ª  Região  da  Polícia  Militar,  representando  o  Cel.  PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Major

Sérgio Ricardo Santos de Oliveira, Comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar,

Aluízio Mesquita, Chefe do 11º Departamento de Polícia Civil,  representando Jairo

Lellis  Filho,  Chefe  da  Polícia  Civil  em  Minas  Gerais;  Major  Roner  dos  Santos,

representando o Cel.  Aristóteles  Martins  Rocha,  Comandante  do  55º Batalhão de

Infantaria  do  Exército,  Orlando Walter  Andrade  Camargo,  Secretário  Municipal  de

Defesa Social da Prefeitura de Montes Claros, e Antônio Augusto Coelho Tavares,

Presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de Montes Claros, que são

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

Tadeu Martins Leite,  autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

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

suas exposições.  Registra-se a presença do Deputado Paulo  Guedes.  Abertos  os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Em

seguida,  é  recebido  documento  do  Vereador  Athos  Mameluque,  Presidente  da

Comissão de Segurança e de Direitos Humanos da Câmara Municipal  de Montes

Claros, contendo pedido de providências para que esta Comissão interceda junto aos

órgãos competentes para solucionar o homicídio de uma criança de seis anos, vítima

de bala perdida, ocorrido em 25/7/2011, em Montes Claros. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/10/2011

Às 10h15min,  comparecem no Município de Nova Ponte os  Deputados Tenente

Lúcio e Elismar Prado (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da

Liderança do PT ), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior nos termos do inciso III, do art. 120, do Regimento Interno,

considera-a  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a pesca esportiva e a discutir

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

da reunião para ouvir os Srs. José Divino da Silva, Prefeito Municipal de Nova Ponte;

Vereador  Valmir  Sena,  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Ponte,

representando o Sr. José dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de Nova Ponte;

Marcelo Coutinho Amarante, Diretor de Fiscalização da Pesca, representando o Sr.

Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável;  Leopoldo  Ribeiro  Torres,  Secretário  Municipal  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Nova  Ponte;  Neudon  Veloso,  Presidente  da

Federação Brasileira de Pesca Esportiva; Marlúcio Ferreira dos Santos, Diretor da

Associação de Pesca Esportiva e Consciência Ambiental de Uberlândia; Célio Pereira

Resende, Secretário Municipal de Agropecuária de Nova Ponte; Alexandre Estanislau

Silva, Presidente da Federação Mineira de Pesca Esportiva; Ten. PM Oscar Correia

Quintão,  Comandante  do  2º  Pelotão  de  Nova  Ponte;  Sgt.  PM  Devanir  de  Melo,

Comandante  de  Polícia  de  Meio  Ambiente  de  Nova  Ponte;  Luiz  de  Lima Garcia,

Presidente do Jornal Jumbinho; Vereadora Zilda Elias Rodrigues Resende; Vereador

Sérgio Antônio Fonseca;  Lester  Scalon,  consultor  técnico,  pescador  e  repórter  da

revista “Pesca e Cia.”; que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Tenente Lúcio tece as

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

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

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

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – João Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2011

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Ubá o Deputado Elismar Prado,
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membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater sobre o evento internacional

Arte pela Paz, que será realizado em 2013, no Município de Ubá, e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Edvaldo  Baião  Albino,  Prefeito  Municipal  de  Ubá;

Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Ubá; Maria

Aparecida  Camiloto  Rocha,  Secretária  Municipal  de  Cultura  de  Ubá;  João Carlos

Teixeira  Mendes,  representante  da  Athenas  Artes  no  Brasil;  Cícero  Mauro  Fialho

Rodrigues, Presidente do Comitê Brasileiro Arte pela Paz; Bianca Solléro, Assessora

de  Relações  Internacionais  do  Comitê  Brasileiro  Arte  pela  Paz;  Helder  Carneiro,

Gerente  da  Divisão  de  Treinamento  da  Prefeitura  Municipal  de  Ubá  e  Secretário

Executivo da Comissão Municipal Arte pela Paz; e Ten. - Cel. Carlos José Bratiliere,

Comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência, na condição de autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença

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, 26 de outubro de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Rômulo Veneroso – João Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2011, EM

25/10/2011

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Bosco,

Sargento  Rodrigues  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

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



328
____________________________________________________________________________

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011 com a

Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Bosco). Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011.

João Leite, Presidente – Bosco – Sargento Rodrigues – Vanderlei Miranda.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira  e  André  Quintão,  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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores a Deputada e os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.569, 2.582 e 2.585/2011 (Deputado André Quintão);

2.562, 2.565,  2.572,  2.574 e 2.581/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  1.680, 2.567,

2.570,  2.579  e  2.580/2011  (Deputado  Cássio  Soares);  2.558,  2.560  e

2.568/2011(Deputado Delvito Alves); 2.557, 2.566, 2.575 e 2.578/2011 (Deputado Luiz

Henrique);  2.559,  2.563,  2.573  e  2.577/2011  (Deputada  Rosângela  Reis);  e  

2.571/2011(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. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 85/2011, no 1º

turno, deixa de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo
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regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.469/2011, e no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.219/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira,

em virtude de redistribuição); 2.336 com a Emenda nº 1 e 2.442/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  502/2011

(relator: Deputado Rosângela Reis); 1.084/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira).

Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.082  e  1.088  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Delvito  Alves, aprovado pela Comissão. Comparece no

recinto o Deputado Cássio Soares. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.545, 1.983, 2.060 e 2.285/2011, todos na forma do

Substitutivo  nº  1,  e  2.249/2011(relator:  Deputado  André  Quintão);  2.391/2011  na

forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Cássio Soares). São convertidos em

diligência  à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Social  o  Projeto  de  Lei  nº

1.570/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira)  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho

Estadual do Idoso o Projeto de Lei nº 2.525/2011. A Presidência registra a presença

dos estudantes do 6º e 8º períodos do curso de jornalismo da Universidade Católica

de Minas Gerais e da Sra. Bertha Maakaroun, Professora e Jornalista. Passa-se à 2ª

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

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 2.431, 2.432,

2.465, 2.467, 2.486 este com a Emenda nº 1, 2.473/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira,  os  cinco  primeiros  em  virtude  de  redistribuição);  2.455,  2,456,  2.464  e

2.492/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  2.474  e  2.483/2011  este  com  a

Emenda nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei

nºs 2.430, 2.434, 2.457, 2.471, 2.472, 2.484, 2.485 e 2.487/2011 e à Secretaria de

Estado de Educação e ao autor o Projeto de Lei nº 2.454/2011. 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, 1º de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão – Bruno Siqueira – Cássio Soares –

Luzia Ferreira – Rosângela Reis.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Gustavo Corrêa, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que estão abertos até o dia

14/11/2011 os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520

e 2.521/2011.  Os Projetos  de Lei  nºs  2.442 e 2.449/2011 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Romel Anízio, 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 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 com as Emendas

nºs 1 a 3 (relator: Deputado Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 2.444/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e

com a Emenda nº 2 (relator: Deputado Doutor Viana); 2.450/2011 (relator: Deputado

Gustavo Perrella) e 2.451/2011 (relator: Deputado Doutor Viana) com a Subemenda
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nº 1 à Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública; 2.122/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(relator:Deputado Romel Anízio); 2.336/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa);  2.447/2011  (relator:

Deputado João Vítor Xavier) e 2.452/2011 (relator: Deputado Romel Anízio) com a

Emenda  nº  1.  Os  Deputados  João  Vítor  Xavier  e  Gustavo  Corrêa  retiram-se  da

reunião. Registra-se a presença do Deputado Rômulo Viegas. 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 Resolução nº 2.599/2011,  que recebeu parecer por  sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel Anízio.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Pompílio Canavez,

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

Deputado Pompílio Canavez, 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 exploração de areia no Rio Muzambo e os possíveis

danos ambientais decorrentes de tal atividade e a deliberar  sobre proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Osmarina Maria Aparecida de Moraes Rocha, ex-Vereadora de Monte Belo; os

Srs. Humberto Fernandes Maciel, Prefeito Municipal de Monte Belo; Cláudio Augusto

Siqueira, Prefeito de Cabo Verde; Ronei de Brito, Prefeito de Nova Resende; Nilson

Donizette  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Monte  Belo;  Luciano

Junqueira de Melo, Superintendente da Supram Sul de Minas, representando Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável;  Marcelo Fernandes dos Santos,  Promotor de Justiça da Comarca de

Monte Belo; Aleimar de Melo, Chefe do Escritório do DNPM em Poços de Caldas; o

Sgt. Moreira, Comandante do Destacamento da Polícia Militar em Monte Belo; e o

Sgt.  Alves,  Comandante  da  Polícia  Militar  Ambiental  em  Monte  Belo,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Paulo Lamac - João Leite.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 14h40min, 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 enaltecer os policiais militares lotados no 36º BPM em razão de

seu brilhante desempenho em operação de combate ao tráfico de drogas no Bairro

Visão, no Município de Lagoa Santa, e a discutir e votar proposições da Comissão. A

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

PM José  Carlos  Felício,  Comandante  do  36º  BPM;  Sub.  Ten.  PM Luiz  Gonzaga

Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Aspra; Cap. PM André de

Souza Bastos; 2º-Ten. PM Felipe Gouvea Rocha; 1º-Sgt.PM Paulo César Coelho; 3º-

Sgt.  PM Davidson Lucas Lourenço;  3º-Sgt.  PM Sérgio Silvino Pereira;  3º-Sgt.  PM

Gleison  Mauro  de  Souza;  Cb.  PM  Wanderson  de  Jesus  Alvim;  Cb.  PM  João

Rodrigues  Caetano;  Cb.  PM Anderson Clayton  Ferreira;  Cb.  PM Ivan Lacerda da
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Silva; Sd. PM Marcelo Santos Marcelino; Sd. PM Rodrigo Magno Silva de Miranda;

Sd. PM Marciano Francisco de Aguiar; Sd. PM Flávio Gleison de Andrade Amaral; Sd.

PM Pedro Henrique Rocha de Souza; e Sd. PM Gilberto Mariano dos Anjos, 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,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Em  seguida,  os

Deputados presentes fazem a entrega das manifestações de aplauso aos policiais

congratulados. 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,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os pareceres pela aprovação,  em

turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.443/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); e pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.018/2011, com a Emenda nº 1; e

1.353/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Sargento  Rodrigues).

Registra-se a presença do Deputado Cássio Soares. O Deputado Sargento Rodrigues

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

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

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.756/2011. 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 Liza Prado (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a implantação de um complexo prisional no Município

de Poços de Caldas,  já  que haveria um compromisso do Executivo Estadual  e a

doação do terreno, por parte da Prefeitura, para essa finalidade, conforme matéria

veiculada  no  jornal  local;  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta

Comissão e da Comissão de Direitos Humanos para debater a Proposta de Emenda

à Constituição nº 28/2011, em tramitação nesta Casa, que dispõe sobre a retirada das

funções administrativas da Polícia Civil, em especial o Detran; do Deputado Sargento
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Rodrigues em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao 2º Sgt. PM

Walace Lázaro Rodrigues Lopes e ao 3º Sgt. PM Hebert dos Santos Rosa, lotados no

36º BPM, em Vespasiano, pela atuação na apreensão de 150 kg de pasta base de

cocaína, 1 kg de crack e 1 balança de precisão, além de vários cheques, joias e

veículos no Bairro Visão, no Município de Lagoa Santa; da Deputada Maria Tereza

Lara  e  dos  Deputados  Cássio  Soares  e  João  Leite  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido

de  providências  para  transferir  o  atendimento  aos  adolescentes  que  cumprem

medidas socioeducativas no 2º Departamento de Polícia de Betim para os agentes

socioeducativos; do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Saúde  para  debater  a

questão do crack; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Tadeu Martins

Leite, Paulo Guedes, João Leite, Cássio Soares e Sargento Rodrigues (13) em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de

providências para a criação, no Município de Montes Claros, de um Posto de Perícias

Integradas; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido

de providências para a criação, no Município de Montes Claros, de uma delegacia

especializada em homicídios, considerando o aumento dessa modalidade criminosa

na  localidade;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa Social  e  à  Polícia  Civil

pedido  de  providências  para  a  contratação  de  empresas  especializadas  em

manutenção  de  viaturas  e  equipamentos  de  informática,  para  atendimento  às

unidades da Polícia Civil  situadas na região Norte de Minas; seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social, à Polícia Civil e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para o atendimento com efetivo policial fixo no Distrito de São Joaquim,

pertencente ao Município de Januária, de cuja sede dista cerca de 100Km, com uma

população  de  aproximadamente  7  mil  habitantes;  seja  encaminhado  à

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de

providências para ampliar o efetivo da corporação na região Norte de Minas, tendo

em vista que hoje o órgão tem apenas 33 servidores e dois postos para policiar mais

de  600Km  de  rodovias;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  ao

Comando-Geral  da  PMMG  e  à  Superintendência  Regional  da  Polícia  Rodoviária
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Federal em Minas Gerais pedido de providências para a realização de convênio entre

o Estado e a União, com a finalidade de possibilitar a cooperação ou assunção do

policiamento de determinadas rodovias federais pela PMMG; seja encaminhado ao

Comando  Militar  do  Leste,  do  Exército  Brasileiro,  pedido  de  providências  para  a

ampliação  do  número  de  reservistas  a  serem  incorporados  ao  55º  Batalhão  de

Infantaria,  com  sede  em  Montes  Claros,  tendo  em  vista  os  benefícios  para  a

juventude  local;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para a duplicação da abrangência do sistema Olho Vivo no Município de

Montes Claros, em virtude dos índices de violência e criminalidade; seja encaminhado

à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  agilizar  a  criação  da

delegacia  regional  referente  à  71ª  Área de Coordenação Integrada de Segurança

Pública - Acisp 71 -, sediada em Taiobeiras, em função das necessidades da região

que será atendida pela referida unidade; seja encaminhado à Secretaria de Defesa

Social e à Polícia Civil pedido de providências para aumentar o quadro de pessoal da

Polícia  Civil  lotado  na  região  Norte  de  Minas,  a  fim  de  recompor  seu  efetivo  e

restaurar sua capacidade de ação, tendo em vista que o número de policiais civis hoje

presentes na região é inferior  ao que existia dez anos atrás; seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de

providências para organizar a alocação de vagas no sistema penitenciário estadual

assumindo como critério prioritário a região de origem do preso; seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de

providências  para  agilizar  a  transferência  da  administração  das  cadeias  públicas

ainda sob responsabilidade da Polícia Civil  para a Subsecretaria de Administração

Prisional;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de

Administração Prisional pedido de providências para a criação de uma Associação de

Proteção e Assistência ao Condenado - Apac - no Município de Montes Claros, com

capacidade para atendimento a 250 presos, tendo em vista a necessidade de uma

unidade dessa natureza na citada localidade; do Deputado Tadeu Martins Leite em

que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia

Civil, ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais e ao Superintendente

da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a
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realização  periódica  e  integrada  de  operações  do  tipo  "pente  fino",  abrangendo

especialmente as rodovias que cortam o Município de Montes Claros, com o objetivo

de intensificar a repressão ao transporte e tráfico de drogas e armas. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Deiró Marra e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 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  pareces  em  fase  de  redação  final  e  suspende  a  reunião.  Às  16h13m  são

reabertos  os  trabalhos,  com  a  presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Bonifácio

Mourão (substituindo a Deputada Ana Maria Resende) e Rômulo Viegas (substituindo

o Deputado Luiz Henrique, ambos por indicação da Liderança do Bloco Transparência

e  Resultado).  O  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,  acusa  o  recebimento  da

Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011, da qual  designou como relator o

Deputado  Bonifácio  Mourão.  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 de Redação

Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011. 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, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

25/10/2011

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Gustavo Perrella e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Luiz Carlos Miranda. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

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

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 915/2011 (Deputado

Tadeu  Martins  Leite),  2.583/2011  (Deputado  Fabiano  Tolentino),  2.237/2011

(Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 1.796/2011 (Deputado Marques Abreu). 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 2.273, 2.287

e 2.314/2011,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  Submetidos a  votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.636, 1.637, 1.720 e

1.755/2011.  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 Rômulo Viegas em que solicita seja realizada

audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo para debater questões relativas a exigências da Fifa que constituem

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.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.
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Marques Abreu, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Fabiano Tolentino.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às  15h24min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Carlos  Mosconi,

Presidente da supracitada Comissão, que declara aberta a reunião e, com base no

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

qual dá por aprovada e subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater  a  necessidade  de  melhoria  das  condições  de  trabalho,  assistência  à

população  e  remuneração dos  médicos  que atendem  junto  ao  Sistema Único  de

Saúde, com os seguintes convidados, que são chamados a tomar assento à mesa:

Sra. Cibele Alves de Carvalho, Diretora Tesoureira do Conselho Regional de Medicina

de Minas  Gerais  –  CRM-MG –,  representando o Sr.  Manuel  Maurício  Gonçalves,

Presidente do CRM-MG; Renato Leal Paixão Raso, Superintendente de Gestão de

Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, representando o Sr. Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Lincoln Lopes Ferreira, Presidente

da Associação Médica de Minas Gerais – AMMG –; Márcio Silva Fortini, Diretor de

Defesa  Profissional  da  AMMG;  Juraci  Gonçalves  de  Oliveira,  Diretor  Adjunto  de

Defesa Profissional da AMMG; Cristiano da Matta Machado, Presidente do Sindicato

dos Médicos de Minas Gerais; e Alcebíades Leal Filho, Coordenador da Comissão

Estadual  de  Honorários  Médicos  de  Minas  Gerais.  A  Presidência  comunica  o

recebimento de comunicação do Deputado Délio  Malheiros, autor do requerimento

que  deu  origem  ao  debate,  desculpando-se  por  sua  ausência  nesta  reunião.  Ato

contínuo, fazem-se presentes os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Doutor Wilson

Batista e Neider Moreira. A Presidência passa a palavra aos convidados, para que

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

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

agradece a presença dos parlamentares 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, 26 de outubro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider
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Moreira - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/10/2011

À,s 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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 cumprir o que determina a Lei de

Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por parte do

Poder  Executivo,  do  cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado

referentes  aos  primeiro  e  segundo quadrimestres  de  2011 e  comunica  que estão

abertos até o dia 14/11/2011 os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos

de Lei  nºs  2.520 e 2.521/2011.  O Presidente  acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projeto de Lei Complementar nº 18/2011 e Projeto de Lei nº 577/2011 (Deputado João

Vítor  Xavier),  no 1º turno;  Projeto de Resolução nº 2.599/2011, em turno único, e

Projeto de Lei nº 2.087/2011, no 1º turno (Deputado Zé Maia); e Projetos de Lei nºs

596/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);  1.169/2011  (Deputado  Ulysses  Gomes);

2.220/2011 (Deputado Gustavo Perrella); e 2.356/2011 (Deputado Romel Anízio), no

1º turno. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr.

André  Abreu  Reis,  Subsecretário  de  Planejamento  e  Orçamento,  e  a  Sra.  Aline

Tavares,  Superintendente  de  Planejamento  e  Programação  Orçamentária,

representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de

Planejamento e  Gestão;  a  Sra.  Maria  da  Conceição Barros  Resende,  Diretora  da

Superintendência  Central  de  Contadoria-Geral,  e  o  Sr.  Magno  Simões  de  Brito,

Diretor Central de Gestão da Dívida Pública, representando o Sr. Leonardo Maurício

Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda; e a Sra. Maria Rita de Carvalho

Rocha, Diretora de Gestão Fiscal da Seplag, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
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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.

Suspende-se a reunião. Às 14h55min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados  Doutor  Viana,  Antônio  Júlio,  João  Vítor  Xavier,  Romel  Anízio  e  Ivair

Nogueira.  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,  o  Projeto  de  Resolução  nº

2.599/2011 e os Projetos de Lei nºs 2.122, 2.336, 2.444, 2.447 e 2.450 a 2.452/2011

são retirados da pauta por haverem sido apreciados em reunião anterior; os Projetos

de Lei nºs 2.390 e 2.448/2011, por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprirem pressupostos regimentais; e os Projetos de Lei nºs 2.442 e 2.449/2011,

atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio aprovado pela Comissão.

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

aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011  (relator:

Deputado João Vítor Xavier) e dos Projetos de Lei nºs 186/2011 (relator: Deputado

Doutor  Viana)  e  257/2011  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier)  na  forma  dos

Substitutivos nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição

dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 852/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Romel

Anízio); 1.319/2011 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e  2.249/2011  (relator:  Deputado  Doutor

Viana). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Duarte Bechir - João Vítor Xavier - Sebastião Costa -

Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria
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Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  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 pareceres em fase de redação final e e

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

a Deputada e o Deputado citados a seguir: Projetos de Lei nº s 328, 765, 911, 1.587,

1.624, 1.765, 1.774, 1.775, 1.930, 2.044, 2.052, 2.066, 2.068, 2.103, 2.107, 2.119,

2.120/2011(Deputada Ana Maria Resende); 2.127, 2.130, 2.138, 2.141, 2.146, 2.147,

2.166,  2.168,  2.170,  2.175,  2.189,  2.194,  2.199,  2.202,  2.205,  2.209,  2.213  e

2.283/2011 (Deputado Luiz Henrique).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua vez,  os  Pareceres  de  Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs  328 e

765/2011.  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. Após

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

Final dos Projetos de Lei nºs 911, 1.587, 1.624, 1.765, 1.774, 1.775, 1.930, 2.044,

2.052, 2.066, 2.068, 2.103, 2.107, 2.119, 2.120, 2.127, 2.130, 2.138, 2.141, 2.146,

2.147, 2.166, 2.168, 2.170, 2.175, 2.189, 2.194, 2.199, 2.202, 2.205, 2.209, 2.213 e

2.283/2011,  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  reunião  extraordinária  de  hoje,  às  20h30min,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique – Ana Maria Resende.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às  20h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  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 pareceres sobre proposições em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 2.599/2011 e Projeto

de  Lei  nº  2.266/2011  (Deputado  Luiz  Henrique)  e  Projeto  de  Lei  nº  2.243/2011

(Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.599/2011 e dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.243  e  2.266/2011.  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, 1º de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2011

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Gustavo Corrêa, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

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

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2º turno, o parecer
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pela aprovação na forma do vencido no 1º turno do Projeto de Lei nº 2.122/2011

(relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  é  aprovado requerimento  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater as reivindicações da Associação

dos Pescadores do Município de Nova Ponte, que estariam sendo prejudicados e

impedidos de desenvolverem suas atividades profissionais.  Logo após, é recebido

pela  Presidência  requerimento  do  Deputado  Paulo  Guedes,  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública com a Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, no Município de Porteirinha, para debater a instalação de empresas

mineradoras no Município e região e os respectivos impactos ecológico, econômico e

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Centro Educacional Técnico e Artes Profissionais pelos 30

anos de sua fundação (Requerimento nº 1.595/2011, do Deputado Rômulo Veneroso);

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  (Requerimento  nº  1.610/2011,  do  Deputado

Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Uberlândia  pelos  excelentes

resultados  obtidos por  esse Município na  última pesquisa  do  Instituto Trata Brasil

(Requerimento nº 1.614/2011, do Deputado Romel Anízio);
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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. (Requerimento nº 1.615/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  à  Associação  Brasileira  dos  Criadores  da  Raça  Girolando  pela

realização  do  1º  Congresso  Brasileiro  da  Raça  Girolando  (Requerimento  nº

1.617/2011, do Deputado Bosco);

de aplauso à Secretaria de Ciência e Tecnologia pela inauguração da Cidade das

Águas (Requerimento nº 1.619/2011, dos Deputados Bosco e João Vítor Xavier);

de aplauso ao Sr. Marcos Maracanã, apresentador do programa "Brasil Urgente -

Minas", da BandMinas, 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 (Requerimento nº 1.620/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Campanha  pelos  213  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.621/2011,  do  Deputado  Ivair

Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Serrania pelos 73 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.622/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Prefeitura  Municipal  de Pains  pela  instalação de uma

unidade do Procon nesse Município (Requerimento nº 1.623/2011, do Deputado Délio

Malheiros);

de  congratulações  com a  Sra.  Ruth  Beatriz  Vasconcelos  pelo  brilhante  trabalho

desenvolvido  ao  longo  da  sua  carreira  em  defesa  dos  direitos  do  trabalhador

(Requerimento nº 1.625/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Virgem  da  Lapa  pelos  63  anos  de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.626/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.627/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Buenópolis  pelos  72  anos  de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.628/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);
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de congratulações com a comunidade de Presidente Kubitschek pelos 49 anos de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.629/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cordisburgo  pelos  73  anos  de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.630/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Morro  da  Garça  pelos  49  anos  de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.674/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.675/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Instituto Brasileiro de Turismólogos pela passagem do Dia Mundial

do Turismo (Requerimento nº 1.676/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  ao  Sr.  Guy  Boaventura,  repórter  apresentador  do  programa "Minas

Urgente",  da  TV  Bandeirantes  Triângulo,  pelo  trabalho  realizado  em  prol  do

telejornalismo no Estado e em especial no Triângulo (Requerimento nº 1.677/2011, do

Deputado Tenente Lúcio);

de  congratulações  com  o  Centro  de  Estudos  Aplicados  ao  Desenvolvimento

Brasileiro pelo lançamento da revista "Bandung" e pela qualidade de seu primeiro

número (Requerimento nº 1.678/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Alfenas pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.679/2011, do Deputado Pompílio Canavez);

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  (Requerimento  nº

1.700/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Entre  Folhas  pelos  200  anos  desse

Município (Requerimento nº 1.701/2011, do Deputado Hélio Gomes);

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 (Requerimento nº 1.714/2011, do Deputado Jayro Lessa);
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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

(Requerimento nº 1.727/2011, da Comissão de Segurança Pública);

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  (Requerimento nº  1.735/2011,  da Comissão de

Direitos Humanos);

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 (Requerimento

nº 1.738/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso às Sras. Sonia Marques Leão, Maria 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 reunião com o governo do Estado (Requerimento nº

1.740/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Consolato D'Italia de Belo Horizonte pelo lançamento do

Momento  Itália-Brasil  em  Minas  Gerais,  Goiás  e  Tocantins  (Requerimento  nº

1.753/2011, do Deputado Jayro Lessa);

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, pela

participação 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  (Requerimento  nº  1.805/2011,  da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/11/2011

Presidência do Deputado Fred Costa

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 Fred Costa - Entrega de placa - Palavras

da  Sra.  Amélia  Lúcia  Leite  Botelho  -  Apresentação  artística  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Ana Maria Resende - Célio Moreira - Fred Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fred Costa) - 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

- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta reunião  a homenagear a Escola Estadual  Barão de

Macaúbas pelos 90 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  as  Exmas.  Sras.  Profa.  Elci

Pimenta, Superintendente da Metropolitana A; Tânia Mara Costa de Frias, membro do

Colegiado  da  Escola  Estadual  Barão  de  Macaúbas;  Irlene  Carmem  de  Resende

Alves,  representando  as  ex-Diretoras  da  Escola  Estadual  Barão  de  Macaúbas;

Elizabeth Sily Pestana, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Floresta;

Darcy  Maria  da  Rocha  Matos,  representando  as  ex-alunas;  e  Amélia  Lúcia  Leite
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Botelho, Diretora da Escola Estadual Barão de Macaúbas.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  das  Exmas.  Sras.  Rosa  Reis,  Diretora

Educacional da Metropolitana A; Petrina, assessora de gabinete da Metropolitana A; e

Profa. Wanda, ex-Diretora da Escola Estadual Barão de Macaúbas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O  locutor  -  Senhores  professores,  ex-professores,  serventes,  alunos,

telespectadores  da  TV Assembleia,  gostaríamos  de  fazer  a  leitura  de  mensagem

encaminhada  por  S.  Exa.  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda,

homenageando  a  Profa.  Amélia  Lúcia  Leite  Botelho:  “Prezada  professora,

cumprimento-a pela homenagem prestada pela Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais à Escola Estadual Barão de Macaúbas pelos 90 anos de sua fundação.

Nesta oportunidade, parabenizo-a pelo justo reconhecimento ao trabalho dedicado e

competente desenvolvido pelos corpos dirigente e docente dessa escola na nobre

missão de educar nossas crianças e jovens”.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Fred Costa

A Mesa condutora dos trabalhos reflete a realidade do mundo atual,  em que 27

mulheres  são  Presidentes  de  repúblicas.  Vocês  podem  observar  que  estou

acompanhado somente de mulheres.

Cumprimento  a  Profa.  Amélia  Lúcia  Leite  Botelho,  Diretora  da  Escola  Estadual

Barão de Macaúbas; a Profa. Elci Pimenta, Superintendente da Metropolitana A; a

Sra. Tânia Mara Costa de Frias, membro do Colegiado da Escola Estadual Barão de

Macaúbas; a Sra. Irlene Carmem de Resende Alves, representando as ex-Diretoras

da  Escola  Estadual  Barão  de  Macaúbas;  a  minha  dileta  amiga  Profa.  Beth  Sily,

Presidente da Associação do Bairro da Floresta; a Sra. Darcy Maria da Rocha Matos,
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representando  as  ex-alunas;  o  Prof.  Wendel,  que  foi  o  entusiasta  de  que  hoje

estivéssemos aqui  reunidos, celebrando esses 90 anos; senhoras e senhores. De

forma  muito  fraternal,  reparando,  ainda  em  tempo,  um  erro,  cumprimento  ex-

professoras, ex-professores, atuais professoras e professores, funcionários, alunos e

pais de alunos.

A  história  dessa  tradicional  escola  vai  bem  além  da  sua  estrutura  física,

arquitetônica, que tem importância histórica e cultural em nossa cidade, tendo sido

motivo de tombamentos estadual e municipal. O seu nome e o nome do seu patrono

se confundem com a própria história da educação no nosso país. Abílio César Borges

foi  pedagogo e médico,  mas abandonou a medicina para dedicar-se à educação,

priorizando o objeto fundamental de transformação social. Hoje, infelizmente, priorizar

a educação não tem sido prática recorrente, sobretudo no nosso país.

Se fizermos uma breve análise histórica no mundo, lembraremos a Guerra Fria.

Naquela  oportunidade,  os  países  do  Leste  Europeu,  com  toda  a  escassez  de

recursos, priorizavam a educação. Da mesma forma, a grande potência símbolo do

capitalismo,  os  Estados  Unidos  da  América,  apontava  para  o  mesmo  caminho.

Recentemente, uma década e meia atrás, igualmente procederam os Tigres Asiáticos

e invariavelmente tiveram retorno não apenas do ponto de vista educacional,  mas

também do social e do desenvolvimento socioeconômico.

O filósofo grego Aristóteles fez uma afirmação que deve ser objeto de reflexão: “A

educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces”. Arthur Lewis afirmou

que “educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido”.

Visionário, Abílio foi um dos precursores do livro didático brasileiro, sendo um dos

responsáveis pela formação de vários notáveis, como Castro Alves e Rui Barbosa.

Após 10 anos de fundação da escola que levava o seu próprio nome - Abílio -, no Rio

de Janeiro, ele inaugura no interior de Minas Gerais, em Barbacena, o Ateneu. Essa

escola é tradicional nessa cidade e hoje serve também aos Cadetes do Ar, já que a

cidade também se notabilizou por ser, além da Cidade das Rosas, referência para a

aeronáutica nacional. Por sua contribuição na área educacional, ele recebeu o título

de Barão de Macaúbas, tendo também ganhado fama por sua luta pela abolição dos

castigos na educação. Essa luta serviu de referência para que pais e mães também
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deixassem de praticar o castigo na educação dentro de casa. Observo aqui várias

crianças  e  não  poderia  deixar  de  mandar  um  abraço  aos  meus  dois  queridos

sobrinhos João Vitor e Bernardo, que nos assistem pela TV Assembleia.

Quero dizer que, se ele ainda vivo estivesse, certamente se decepcionaria muito

com o que é praticado em instituições de ensino que formam profissionais. Estou-me

referindo  aos  denominados  trotes,  que  são  verdadeiras  atrocidades  praticadas.

Certamente aqueles que o fazem não conhecem a história de Barão de Macaúbas,

que revolucionou o ensino brasileiro  tornando-se uma das suas  mais  expressivas

personalidades.

Somente por  meio do nome já poderíamos definir  a  magnitude e a importância

transcendental dessa escola para todos os belo-horizontinos e mineiros. Essa escola

encontra-se instalada na Floresta, um bairro tradicional da cidade de Belo Horizonte.

E,  hoje,  reunidos  estamos  para  celebrar  nada mais,  nada menos  que quase  um

centenário,  isto é,  os seus 90 anos.  Para chegar  a essa trajetória  de êxito foram

vários os percalços, mas não me aventuraria a contar a história da escola porque,

mesmo que tivesse poder de síntese ímpar, o tempo não seria suficiente para isso.

Considero importante lembrar que, na década de 50, essa escola passou por um

período de falta  de água,  de instalações sanitárias inadequadas,  de paredes com

risco de desabamento e de janelas com vidros destruídos. Em 1962 foi formada uma

comissão que conseguiu promover não só a restauração, mas também uma grande

reforma. A partir  daí,  no ano de 1963, a associação de pais e mestres aproximou

ainda mais a comunidade da escola, valorizando o instituto que é fundamental na

vida, na educação e na formação, isto é, o instituto da família.

Por ser essa escola tão tradicional, seu nome já foi motivo de discussão por ocasião

da escolha do nome da praça que fica em frente.  A despeito de haver  um nome

oficial, assim como as leis caminham para os usos, costumes, necessidades e gosto

popular, a população denomina aquela praça como Praça do Barão.

Ao  meu  lado  estão  só  mulheres,  todas  elas  vestidas  de  preto  e  branco,  com

exceção de uma, cujo paletó encobre algumas lembranças do azul. Em 1971, entre

as festividades do 60º aniversário da escola, vários alunos estiveram presentes no

estádio do Mineirão.
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Caminharam com Pelé, houve faixa alusiva à comemoração, e qual foi o resultado?

Atlético Mineiro foi campeão brasileiro naquele ano. Talvez seja hora, ao comemorar

os 90 anos, de fazer uma visita à Arena do Jacaré para salvar os três times mineiros,

que estão  caminhando para  a segunda divisão,  ouviu,  Diretora? Mas houve essa

passagem, que, para mim, foi forte em relação ao maior time de futebol do Brasil.

Chama-me a atenção, por ocasião do 60º aniversário, um concurso de redação. A

campeã trazia  os  seguintes  dizeres:  “Minha escola  é  diferente.  Ela  é  feita  só de

amor”.  Demonstrou  aquele  sentimento  verdadeiro.  Naquela  escola  ela  sentia  um

ambiente aprazível, de reciprocidade, de calor, de afeto, algo fundamental para que a

escola não só tivesse essa trajetória, mas também que obtivesse o reconhecimento

da comunidade escolar. Podemos perceber isso pelo número de pessoas que aqui se

fazem presentes. Quando indicamos entidades, é mais difícil mobilizar as pessoas.

Mas  vamos  além:  o  reconhecimento  veio  por  parte  de  quem é responsável  pelo

ensino público em nosso país. Hoje a escola ostenta a posição de melhor da Capital,

entre  as  instituições  públicas,  do  6º  ao  9º  ano,  algo  que  não  deve  ser  somente

reverenciado, mas ser motivo de orgulho para todos os belo-horizontinos e mineiros.

Ostentar essa posição certamente foi resultado do esforço de diretoria, professores,

funcionários,  alunos,  pais  e  mães.  Isso  foi  proveniente  de  um  trabalho  coletivo,

liderado com prodigioso coração e galhardia da Diretora, Profa.  Amélia,  que, num

gesto abnegado,  afirmou que esse reconhecimento veio do comprometimento dos

professores,  da  participação  dos  pais  nas  atividades  e  reuniões,  bem  como  dos

projetos interdisciplinares, que contribuíram para essa condição.

Diretora, o seu trabalho, sua condução democrática, próxima da comunidade e da

coletividade,  vem  obtendo,  sim,  o  reconhecimento  por  parte,  inclusive,  do  poder

público e desta Casa, por isso aqui estamos para saudar esses 90 anos. São 90

anos, que poderiam estar, infelizmente, maculados, caso a atual gestão não fosse

competente e eficaz. Porém, da forma que conduzem, coroa-se ainda mais de êxito

esta data tão especial para vocês e também para mim.

Não falei com a senhora, mas várias são as coincidências. O nome do Barão é

Abílio Borges, e o nome do meu pai, falecido há 10 anos, é Abílio Borges da Costa.

Sou o caçula. Antes que eu nascesse, minha família residiu no Bairro Floresta. Tive
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dois irmãos que lá estudaram. Falei sobre Barbacena com certa propriedade. Meu

pai, um barbacenense, estudou na escola fundada pelo Barão. Portanto, essa escola

também faz parte da vida da minha família.

Tudo isso que vocês construíram nos demonstra que a educação exige os maiores

cuidados, porque ela influi em toda a vida. Se conduzida com amor e dedicação, tem

o reconhecimento e vale o esforço para sucessivas gerações. Para finalizar, lembro-

me de outro filósofo, que marcou por ser o mais debochado e irônico, Diógenes. Ele

andava perambulando à noite,  com uma lanterna acesa, apontando para todas as

pessoas que encontrava. Ele afirmava que estava à procura de um homem que não

se seduzisse com a questão humana, que tivesse os princípios que deveriam ser

inerentes, os quais ele já entendia como qualidade - ética, moral e outros tantos -, ou

seja,  que  fosse  um  homem  na  plenitude  do  termo.  Certamente,  Diógenes  não

perderia todas as suas noites apontando lanterna caso se deparasse com um aluno

formado no Barão de Macaúbas. A partir da primeira estrofe do hino da escola, defino

meu  sentimento:  “Aprendemos  a  ser  grandes  um  dia  pelo  bem  que  nos  dá  a

instrução. Não há outro caminho senão a educação!”. Parabéns a todos vocês que

fizeram e fazem parte dessa brilhante história.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Fred Costa, representando o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra. Amélia Lúcia

Leite Botelho, Diretora da Escola Estadual Barão de Macaúbas, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser  entregue contém os seguintes dizeres: “A Escola

Estadual  Barão de Macaúbas,  criada em 7/9/21,  faz jus  ao nome que traz.  Abílio

César Borges, o Barão de Macaúbas, recebeu de D. Pedro II  esse título por seu

espírito nacionalista e visionário: afastou-se de sua profissão de médico para abraçar

a causa do abolicionismo e da educação, acreditando na revolução sociopedagógica

que se impunha no Brasil em fins do século XIX. A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais homenageia essa escola, que, com uma prática pedagógica eficiente

e  sempre  moderna,  vem,  há  90  anos,  participando  da  formação  da  juventude

mineira”.

O Sr. Presidente - Peço licença para quebrar o protocolo, mas, por uma questão de
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justiça  às  duas  pessoas  que  participaram  ativamente  desta  homenagem,  até

sugerindo a sua realização, convido para fazer a entrega da placa comigo o Prof.

Wendel e a Beth, Presidente da Associação do Bairro Floresta.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Amélia Lúcia Leite Botelho

Exmo.  Deputado  Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem,  em  cuja  pessoa  cumprimento  os  demais  componentes  da  Mesa;

senhoras  e  senhores,  comunidade  escolar  presente,  aqui  representada  pelo

funcionalismo da Escola Estadual  Barão de Macaúbas - ASBs, ATBs, professores,

especialistas -, pelas pessoas da família e pelos alunos, boa noite.

Não poderia iniciar as minhas palavras sem passar pela história, muito bem descrita

pelo Deputado Fred Costa, do Grupo Escolar Barão de Macaúbas, que levou esse

nome em homenagem ao médico pedagogo Abílio César Borges, que sempre esteve

presente quando se defendiam as ideias de uma educação transformadora e cívica,

voltada às práticas sociais de grande importância, vinculadas à educação.

Meninos,  guardem bem o que quer  dizer  “macaúbas”.  É  um fruto do  nordeste,

advindo de terra agreste, que é símbolo de esperança. A esperança em nossa escola

é reforçada com o lema: “Instruir para viver”.

A nossa escola foi grupo escolar, depois, escola estadual, em várias gerações, de

uma  fase  a  outra.  Muitos  ajudaram  a  construir  essa  trajetória,  como  o  MEC,  a

Secretaria de Educação, a Delegacia de Ensino, depois, Superintendência, a SRE, a

Metropolitana A, com a nossa representante neste evento, Governadores, Diretoras,

professores  marcantes  e  alunos  extraordinários.  Faço  questão  de  citar  alguns,

sabendo  que  muitos  ficarão  de  fora  da  homenagem  neste  momento,  mas  não

esquecidos: Betinho, defensor do Fome Zero, família Mares Guia, Patrus Ananias,

cuja irmã está presente, e já tive o prazer de conhecer, a quem agradeço a presença

e o apoio, Profa. Maria de Lurdes Costa Camelo, que marcou sua passagem pela

dedicação quase exclusiva a esse educandário, na memória de quem homenageio

todos os professores e Diretores da nossa escola, da ativa, aposentados e aqueles

que já não se encontram entre nós.

Poucas instituições completam 90 anos. Mais raro ainda é completar 90 anos com
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resultados positivos e disposição para superar os desafios. A Escola Estadual Barão

de Macaúbas encaixa-se nos dois  casos.  Fundada em 1921,  a escola comemora

quase um século de avanços, com planos para se manter como referência de escola

pública estadual, na excelência do seu ensino-aprendizagem.

Nos resultados do ano de 2010, fomos notícia na mídia, por atingirmos, no Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, o 1º lugar, no ensino fundamental, do

6º ao 9º ano, na Capital, meta que temos trabalhado, juntamente com o PIP, iniciativa

da Secretaria de Estado de Educação, apoiada pela Metropolitana A, que é o Projeto

de  Intervenção  Pedagógica,  para  as  séries  iniciais,  juntamente  com  a  equipe

pedagógica da escola.

Assim,  entendemos,  na  maioria  dos  pares,  que  não  basta  vestir  a  camisa  do

respeito.  Muito  além,  temos  de  nos  fazer  respeitar,  pois  não  somos  somente

profissionais da educação. Somos educadores, e o nosso bom exemplo passa pela

credibilidade que venhamos a ter, valorizados por esta comunidade aqui presente.

Isso significa a ação socioeducativa da Escola Estadual Barão de Macaúbas, que

sempre se preocupou e se preocupa com o seu aluno pós-muros da escola, hoje

quase centenária.

Finalizando as minhas palavras, em nome de toda a comunidade escolar da Escola

Estadual Barão de Macaúbas, presentes ou ausentes, agradeço esta homenagem.

Fica  aqui  firmado que educação  pública  de  qualidade é  possível,  Deputado.  E a

nossa escola possui isso. Poderemos estar interessados em melhorá-la, com o apoio

do poder púbico.

Ao Deputado Dinis Pinheiro, que está ausente, ao Deputado Fred Costa, ao nosso

companheiro Wendel,  nossos cumprimentos pelo olhar  para uma escola tombada

pelo  Patrimônio  Histórico  de  Minas  Gerais,  enquanto  completa  os  seus  90  anos.

Desejo  que,  daqui  a  10  anos,  possamos,  mais  uma  vez,  fazer  jus  a  esse

reconhecimento, quando a nossa escola completar 100 anos.

Deixo  claro  aos  Srs.  Deputados  presentes  que  uma escola  que escreve a  sua

trajetória sabe perfeitamente reconhecer aqueles que a valorizam e a incentivam para

o destaque no cenário da educação de Minas Gerais e que essa relação entre política

e  escola  deve  ser  sempre  estreita  no  apoio  ao  momento  que  vivemos,  quando
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devemos unir forças pelo respeito e pela ética que ambas as partes merecem.

Neste momento faço chegar às mãos dos componentes da Mesa uma lembrança

preparada pela escola por ocasião dos 90 anos.

Não poderia deixar este Plenário sem fazer uma reivindicação: que os pilares mais

importantes da educação - Estado, escola, família - se unam cada vez mais em prol

do maior investimento do século XXI: o futuro dos seus pequenos e jovens cidadãos.

Os pequenos, assim como muitos jovens, estão aqui. Aliás, fiquei muito feliz com a

presença do Vinícius e da Jade, alunos que se formaram o ano passado, mas que

vieram aqui hoje para relembrar o seu tempo nessa escola. Valeu. Que eles sejam

bem-preparados,  pois neste século não bastará ser bom, é preciso ser excelente.

Esse cidadão é o estudante que, assim como os professores, está dentro de nossas

salas  de  aula  e  reivindica  respeito  com os  saberes  que deverá  receber  em uma

escola  pública  de  qualidade,  em  que  prevaleça  a  cultura  da  ética  e  dos  bons

costumes, em que o maior mérito de quem ensina é nunca deixar de aprender.

Por isso, além de receber os parabéns, estamos aqui também para dizer: muito

obrigada.

Apresentação Artística

O locutor - Neste momento, convidamos os presentes a assistir a apresentações de

alunos da Escola  Estadual  Barão de Macaúbas.  Convidamos  o aluno do 1º  ano,

Samuel  José  Melo  Silva,  que  vai  cantar  o  “Hino  da  Escola”,  de  Maria  Josefina

Franzen  de  Lima.  Em  seguida,  um  grupo  de  alunos  do  1º  ano  dançará  a  valsa

“Danúbio  Azul”,  de  Johann  Strauss,  e  um  segundo  grupo  dançará  sob a  música

“Estúpido Cupido”, de Celly Campello. Gostaríamos de informar que a coreografia e

os ensaios estiveram sob a responsabilidade da Profa. Marilene, de Educação Física.

- Procede-se à apresentação artística.

O locutor - Convidamos a aluna Júlia Nunes Monteiro Diana, do 8º ano, para recitar

a poesia “Barão, 90 anos”, de sua autoria.

A aluna Júlia Nunes Monteiro Diana - “Cresci no Barão / Lá aprendi muito mais que

verbos e conjugação / Aprendi a viver e respeitar minha nação / Com muito orgulho e

convicção./ Onde a alegria é o fator mais importante / E o respeito, a palavra mais

abundante / Uma grande escola, uma grande família / Todos unidos, tentando uma
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completa harmonia./ Um grande dever eles têm a cumprir / Educar as crianças / E

mostrar qual caminho seguir!/ Na minha memória vai ficar marcado / A cada professor

e funcionário / Meu muito obrigado!”

O Sr. Presidente - Antes de proceder à leitura do discurso que o Presidente desta

Casa, Deputado Dinis Pinheiro, me enviou, quero cumprimentar, em primeiro lugar, o

Samuel.  Você  foi  absolutamente  brilhante,  coroou  esta  nossa  noite  de  forma

surpreendente  não só  com a  qualidade de sua voz,  que é  notória,  mas também

conseguiu  manter  a  respiração,  que  lhe  proporciona  um  tom  de  voz  que  não  é

característico de sua idade. Além disso, é extremamente desinibido. Parabéns a você.

Desejo  que  tenha  sucesso.  Se  esse  for  o  seu  desejo,  que  consiga  conciliar  os

estudos com o seu sonho.

Perguntei à Diretora a idade das crianças que aqui se apresentaram. Ela me falou

que elas têm 6 anos. Com 6 anos, embora eu não tivesse qualquer origem política na

minha família, quando perguntado, já falava que queria ser político. Graças a Deus,

com muito esforço e trabalho, consegui realizar o meu sonho em 2004, quando me

tornei o mais jovem Vereador da nossa Capital. Portanto, com afinco e dedicação,

tenho certeza de que amanhã estaremos todos batendo palmas, e poderei falar que

um dia presidi uma solenidade na qual você se apresentou.

Da mesma forma, cumprimento os demais alunos do 1º ano. E repito: quando eu

tinha 6 anos, acredito que não era tão desinibido como essas crianças. Que coragem

a delas e que bonito foi  para todos nós assistir  à sua apresentação!  Uma revista

chamada “Sucesso”, que já foi extinta, trazia uma pesquisa que, primeiramente, foi

realizada  nos  Estados  Unidos  e,  depois,  no  Brasil.  A pesquisa  indicava  que  as

pessoas tinham mais medo de falar em público, ou de se apresentarem em público,

do que da própria morte. Citava alguns parlamentares, atores de teledramaturgia e

cantores. Portanto, o que esses meninos fizeram aqui é um gesto de muita coragem.

Parabéns a vocês e à professora que coordenou essa apresentação. Aproveito para

estender os cumprimentos à Júlia.

Palavras do Sr. Presidente

Peço  licença  a  todos,  pois  o  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  também  se

esmerou  para  que realizássemos  esta  solenidade.  Ele  não pôde  comparecer  por



357
____________________________________________________________________________

força maior, mas fez questão, além de colaborar para que estivéssemos reunidos, de

enviar o seu discurso. Vou proceder à sua leitura. (- Lê:)

“A comemoração dos 90 anos da Escola Estadual Barão de Macaúbas significa o

reconhecimento desta Casa Legislativa a uma das escolas públicas mais tradicionais

de Minas Gerais, também reputada pela inequívoca qualidade de seu ensino.

Situada em um dos bairros mais peculiares de Belo Horizonte, a Floresta, de ativa e

afetiva presença na memória dos mais antigos habitantes da cidade, como Pedro

Nava, a escola nasceu como grupo escolar, revelando uma vocação inovadora.

De fato, os grupos escolares surgiram com a República, como estratégia política,

visando simultaneamente  à universalização do ensino e à modernização do País,

com um novo sistema de educação primária, ministrada em quatro anos e com um

programa que proporcionava uma formação integral - intelectual, física e moral. Uma

de suas maiores inovações foi  a  seriação,  colocando em cada sala de aula uma

classe referente a uma série, e em cada classe um professor. Era uma alternativa às

escolas  isoladas,  modelo  até  então  utilizado  que persistiria  por  longo  tempo nas

escolas rurais, nas quais os alunos não eram distribuídos em classes, segundo um

nível de conhecimento homogêneo.

O Barão de Macaúbas recebeu o título de nobreza de D. Pedro II justamente por

seus serviços pedagógicos. Seu nome era Abílio César Borges. Era também médico,

mas tornou-se conhecido  pelos  colégios  que fundou,  como o Ginásio Baiano,  em

Salvador, onde estudaram Castro Alves e Rui Barbosa; o Colégio Abílio, no Rio de

Janeiro, celebrizado por seu aluno Raul Pompeia; e sua filial mineira em Barbacena,

cujas instalações hoje abrigam o Comando da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

Ativista do abolicionismo, defensor da soberania brasileira na Guerra do Paraguai,

serviu de inspiração para um dos mais conhecidos personagens de nossa literatura, o

Aristarco, Diretor do Ateneu, do romance com o mesmo nome de seu ex-aluno Raul

Pompeia.  Na verdade,  “O  Ateneu”  retrata  o  famoso Colégio  Abílio,  internato  cuja

rígida  estrutura  provocou  ressentimentos  no  romancista  sensível.  Mas  o  nome

associado à escola mineira representa uma educação transformadora, que, a partir

de 1965, por meio do curso noturno, veio atender os trabalhadores, proporcionando-

lhes acesso ao conhecimento que conduz a uma vida melhor.
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Por todas as gerações de belo-horizontinos que em seus bancos escolares foram

alfabetizados  e  preparados  para  a  devida  continuação  de  seus  estudos,  num

ambiente seguro e integrado aos esforços familiares, esta homenagem é realizada.

Na pessoa da atual Diretora, Profa. Amélia Lúcia Leite Botelho, cumprimentamos

professores,  funcionários  e  alunos.  Recordamos  também  os  Diretores  que  a

antecederam, bem como os corpos discente e docente, que, por 90 anos, lapidaram,

com esforço, dedicação e carinho, a formação dos cidadãos oriundos, primeiro, do

grupo escolar e, depois, da Escola Estadual Barão de Macaúbas.

Minas Gerais orgulha-se dessa história e dos indivíduos que a moldaram. Temos a

mais forte convicção de que o futuro dessa instituição terá novos capítulos à altura de

seu presente e de seu passado. Muito obrigado. Deputado Dinis Pinheiro”.

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 7, às 14 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final da Proposta de

Emenda à Constituição nº 16/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Júlio; aprovação - Inexistência de

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de

lei complementar - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 578/2011; aprovação na

forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.453/2011;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues, André Quintão, João Leite, Duarte Bechir, Vanderlei Miranda e Bonifácio

Mourão; votação do projeto; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.122/2011;  apresentação  das  Emendas  nºs  1  e  2;  encerramento  da  discussão;
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votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  2;  aprovação  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.252/2011; aprovação - Discussão, em

1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  937/2011;  aprovação -  Discussão,  em 1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 1.501/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.834/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.249/2011; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.395/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2;

declaração de voto - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição

nº 18/2011; requerimento do  Deputado Célio Moreira; aprovação do requerimento -

Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.447/2011;

requerimento do Deputado Célio Moreira; aprovação do requerimento - Discussão e

Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei

nº 2.453/2011; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

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 - Carlin Moura - Célio

Moreira - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - 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 - Neilando Pimenta - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h1min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura das atas das
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duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de

pareceres e requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011 (À promulgação.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 18/2011 e o Projeto de Lei nº 2.447/2011 sejam apreciados em último

lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A  Presidência  verifica,  de  plano,  que,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 7, não há quórum especial para votação de proposta de emenda à

Constituição nem de projeto de lei complementar, mas que o há para a apreciação

das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 578/2011, do Deputado Gustavo Perrella,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu 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
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opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 578/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.453/2011,  do Governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  de  R$304.317.700,00  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça

Militar. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  encaminhar

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 2.453, mas quero deixar claro ao

Presidente do Tribunal  de Justiça, Desembargador Cláudio Costa, que esperamos

que não somente esse projeto, que é de grande interesse do Tribunal, seja aprovado.

Que o Presidente do Tribunal não se esqueça dos seus servidores, que estão nos

acompanhando pelas galerias e aguardando a inclusão do Projeto de Lei nº 2.125.

Queremos que o Tribunal de Justiça tenha atenção com o Projeto de Lei nº 2.433,

que  trata  de  nova  dotação  orçamentária,  mas  que  tenha  empenho  também  na

votação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.125,  que  é  importante,  trata  da  data-base  dos

servidores do Judiciário. Obviamente, precisamos da votação do projeto que trata do

reajuste desse Poder. Em nome dos servidores, do Sindjus, do Serjusmig e do Sinjus,

que  estão  nos  procurando  e  pedindo  para  que  essa  matéria  seja  aprovada,

deixaremos de encaminhar por 1 hora a matéria.  Até porque, se fizéssemos esse

encaminhamento,  o  Plenário  seria  esvaziado,  e  a  matéria  não  seria  votada.

Obviamente,  atendemos  a  apelo  do  Desembargador  Tibagy Salles  e  também  do

Presidente da Amagis, Juiz Dr. Bruno, que se faz presente e está acompanhando a

votação. Sabemos da importância do projeto e deixamos claro o seu compromisso

conosco.  V.  Exa.  está  de  parabéns,  pois  demonstra  não somente  altruísmo,  mas

também maturidade e olhar cauteloso e sensível para com os nossos servidores. É

fundamental que V. Exa. seja o condutor dessa política salarial dos servidores desta
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Casa.

Portanto, quero registrar o meu voto favorável ao projeto. Sei que o Tribunal precisa

demais  dessa  aprovação,  tendo  em  vista  que  a  matéria  beneficiará

Desembargadores,  Juízes,  servidores,  técnicos,  Oficiais  de  Justiça,  assistentes

sociais e psicólogos do Judiciário, enfim, beneficiará todos. É importante aprovarmos

a matéria. Quero dizer da minha satisfação em tê-lo como Presidente e saber que V.

Exa.  continua  sensível  às  demandas.  Quero  ainda  lembrar  que,  ao  assumir  a

Presidência desta Casa, V. Exa. demonstrou que mudaria o eixo para prestigiar o

povo, a população menos favorecida.

Não podemos nos esquecer  dos nossos servidores, que tanto nos ajudam, que

tanto nos auxiliam no dia a dia nesta Casa. Portanto, quero cumprimentar V. Exa. pela

sensibilidade. Obviamente, como Líder do PDT nesta Casa, afirmo que o PDT apoia e

vota favoravelmente ao Projeto de Lei nº 2.453. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, falo em nome da Bancada do PT, já

que  nosso  Líder,  Deputado  Rogério  Correia,  não  está  presente.  Tivemos  o

entendimento político de acolher as várias manifestações e solicitações da Casa e do

próprio  Tribunal  de  Justiça  para  aprovar  o  Projeto  de  Lei  nº  2.453.  Da  mesma

maneira, solicitei ao Presidente e principalmente aos Líderes da base do governo que

agilizassem a pauta do Projeto de Lei nº 2.125. Entendemos que a suplementação é

importante, mas as questões mais permanentes relativas aos servidores também são.

Da mesma maneira, Sr. Presidente, gostaria de dizer o que já manifestamos neste

Plenário. No entanto, entendemos que é urgente o acerto e também a colocação em

pauta do projeto de reajuste dos servidores do Legislativo. A Assembleia é um Poder

autônomo e independente, e temos valorosos servidores. Da mesma forma, mas sem

vinculações, é politicamente importante o avanço das negociações em relação à área

da educação.  De preferência,  obviamente,  isso deverá ser feito  sem o regime de

urgência,  até porque há uma comissão de negociação e a urgência,  nesse caso,

poderá deixar transparecer uma espécie de espada suspensa. Assim, queremos a

retirada da urgência e o avanço político nas negociações.
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Um  motivo  nos  coloca  aqui  neste  dia,  véspera  de  feriado:  o  Projeto  de  Lei  nº

2.122/2011, de V. Exa., um dos projetos mais importantes da Assembleia nos últimos

anos,  que  beneficiará  muito  os  catadores  de  material  reutilizável  e  reciclável.  É

importante também que na data de hoje esse projeto seja aprovado em 2º turno.

Atendendo aos apelos,  estamos aqui  para votá-lo,  mas solicitamos o avanço nos

itens mencionados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite* - Gostaria de encaminhar favoravelmente, em nome do

PSDB, da minha companheira Deputada Ana Maria Resende e do companheiro do

PSDB,  Deputado  Luiz  Henrique.  Todos  nós  estamos  encaminhando  pela  votação

favorável ao Projeto de Lei nº 2.453/2011.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  - Sr.  Presidente,  em nome do BPS, do nosso Líder,

Deputado  Tiago  Ulisses,  os  partidos  que  compõem  o  nosso  Bloco  encaminham

favoravelmente. Atendendo ao pleito justo, agradecemos a presença dos signatários

e encaminhamos, por fim, favoravelmente.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, reiterando as palavras do Deputado

Sargento Rodrigues, o PMDB também é favorável à votação do projeto e também à

colocação  em  pauta  do  Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011,  relativo  aos  servidores  do

Judiciário,  que estão pleiteando também que o projeto deles  seja aprovado nesta

Casa. Os servidores da Assembleia também aguardam. Cremos que V. Exa., sensível

que  é,  haverá  de  atender  a  mais  essas  justas  demandas,  encaminhando  a  este

Plenário os projetos para votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Em nome do Bloco Transparência e Resultado,

queremos, a exemplo do que já fizeram os outros Deputados: João Leite, pelo meu
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partido, o PSDB; Duarte Bechir, pelo BPS; e todos os outros, também encaminhar

favoravelmente. Precisamos votar esse projeto do Poder Judiciário, relativo ao seu

orçamento, até porque esse é um dos três Poderes do Estado de Minas Gerais que,

por meio de todos os seus representantes, vem honrando as suas atribuições. Todos

nós sabemos que essas atribuições vão além de uma importância muito grande para

o  Estado,  e  na  igualdade  de  condições  está  a  sua  responsabilidade.  Todos  nós

dependemos de um Poder  Judiciário  forte,  funcional  e irmanado com os Poderes

Legislativo e Executivo.

Nesses termos, é fundamental que cumpramos a nossa parte fazendo o mínimo

que  nos  compete,  ou  seja,  aprovando  um  projeto  dessa  importância.  Este  é  o

posicionamento do Bloco Transparência e Resultado, bloco de apoio ao governo.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.453/2011. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº 2.122/2011, do Deputado Dinis Pinheiro,  que dispõe sobre a concessão de

incentivo  financeiro  a  catadores  de  material  reutilizável  e  reciclável,  a  Bolsa-

Reciclagem. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma

do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2011

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I e ao parágrafo único do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

I - manter atualizados seus dados cadastrais no Estado;

(…)

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,  observadas  as  prioridades  estabelecidas  pelo  comitê  gestor  da  Bolsa-

Reciclagem e a disponibilidade orçamentária e financeira.”.

Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2011.
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Duarte Bechir

EMENDA Nº 2

Suprimam-se o art. 6º e o inciso III do art. 7º.

Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2011.

Duarte Bechir

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Duarte Bechir, que receberam os nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente de parecer. Em

votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.122/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º 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 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 937/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que autoriza o DER-MG a doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.501/2011,  do  Deputado  Carlos
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Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado 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 1.501/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.834/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 11.045, de 15/1/93. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. 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  1.834/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.249/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com Áureo Sérgio Alves o imóvel que

especifica, situado no Município de Lagoa da Prata. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.395/2011,  do  Deputado  Inácio

Franco, que autoriza o Estado a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e a Emenda nº 2,
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que apresenta.  Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores inscritos.  Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 2.395/2011 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declaração de Voto

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  cumprimento  V.  Exa.  Eu,  os

demais Líderes, os Deputados Antônio Júlio, Mourão, João Leite, Adalclever Lopes,

Ivair Nogueira e José Henrique esperamos que o projeto de reajuste dos servidores

do Legislativo avance um pouco mais.  V.  Exa.,  com sua sabedoria,  capacidade e

sensibilidade,  poderá  colher  dos  Líderes  as  informações  necessárias  para  que  o

projeto chegue a esta Casa na próxima terça-feira, a fim de que os servidores fiquem

tranquilos ao saber que o projeto de reajuste de seus salários estará avançando.

Na minha declaração  de voto,  Sr.  Presidente,  faço  um  apelo  ao  Presidente  do

Tribunal  de  Justiça.  Aprovamos  nesta  Casa  o  projeto  de  lei  que  trata  da

periculosidade,  uma  luta  antiga  de  Oficiais  de  Justiça  e  demais  servidores  do

Judiciário.  No entanto,  até  hoje o Presidente do Tribunal  de Justiça não pagou o

adicional de periculosidade. Parece que uma lei que aprovamos nesta Casa tornou-se

letra morta. Então, espero que o Tribunal de Justiça... E aqui quero deixar claro para

o Desembargador Cláudio Costa que o apelo dos sindicatos para que essa dotação

orçamentária  fosse aprovada teve  um peso enorme para que este Deputado não

fizesse obstrução à matéria. É bom que o Presidente do Tribunal saiba disso, pois

talvez desconheça que o pedido que os sindicatos fazem aos Deputados desta Casa

tem  um  peso  enorme,  pois  são  pais  de  família,  pessoas  que  lutam  e  estão

aguardando que o próprio Judiciário respeite as leis aprovadas por este Parlamento.

A não ser que ele só queira respeitar as leis que lhe interessam, só o que lhe for

conveniente, não cumprindo o que foi negociado quando o Desembargador Sérgio

Resende ainda era Presidente daquela Casa, como foi muito bem lembrado aqui por

nosso Líder, Deputado Vanderlei Miranda.
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É bom  que  o  Tribunal  saiba  disso.  Quero  deixar  claro  que o  apelo  feito  pelos

sindicatos aos Deputados teve um peso enorme para que a pauta hoje não fosse

obstruída, uma vez que cada Deputado pode discutir cada projeto por 1 hora e, além

do mais, pode encaminhar por 10 minutos após a discussão de 1 hora. E, se qualquer

Deputado fizesse uma discussão de 1 hora, o Plenário não levaria 15 minutos para se

esvaziar,  logo perderíamos o quórum. É bom que o Presidente do  Tribunal  saiba

disso. Até hoje não pagou a periculosidade aos servidores do Judiciário.

Finalizo,  Sr.  Presidente,  dizendo  a  V.  Exa.  que  nós  não  só  o  apoiamos,  como

apoiamos os demais colegas que hoje integram essa Mesa. Porém, queremos ver o

nosso Presidente atento e, principalmente, sensível às causas dos servidores, que

tanto nos auxiliam. São servidores que estão aqui  dia e noite,  nas comissões, no

Plenário, dando suporte à Mesa, dando apoio nos bastidores. São servidores que,

muitas vezes, não são vistos por nós, Deputado José Henrique. São servidores que,

muitas vezes, os Deputados desconhecem, pois atuam nos bastidores, mas estão

dando toda a sustentação necessária.

Quero dizer, Presidente, da minha satisfação em ver, por parte de V. Exa., essa

sensibilidade  e  esse  acolhimento.  V.  Exa.,  mais  uma vez,  demonstra  por  que  é

Presidente desta Casa, sobretudo pela sensibilidade e sensatez nas decisões que

vem  tomando  à  frente  deste  Poder.  Quero  cumprimentá-lo,  mencionar  a  nossa

satisfação e, é claro, dizer aos nossos servidores que fiquem tranquilos, porque o

Presidente e os demais membros da Mesa estão tratando de forma cuidadosa essa

questão do reajuste do Legislativo. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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  com  as  Emendas  nºs  1  a  4.  Vem  à  Mesa

requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita o adiamento da discussão

da  proposta.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011, do

Governador  do  Estado,  que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que  consolida  a
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legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Célio Moreira 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 do Projeto de Lei nº 2.453/2011 (À sanção.).

Encerramento

O Sr. Presidente – Persistindo a falta de quórum especial para votação de proposta

de emenda à Constituição e de projeto de lei complementar, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de quinta-feira,

dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial da mesma

data, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º - Para atingir-se a plena consecução das metas propostas no Plano Mineiro

de  Desenvolvimento  Integrado,  o  governo  do  Estado  aplicará,  a  partir  de  2013,

anualmente e durante o período de vigência do plano, no mínimo, o equivalente a 7%

(sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Parágrafo único - Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser

aplicados em programas de complementação escolar, desde que:

I - os programas integrem o projeto político-pedagógico da unidade de ensino e se

desenvolvam como prática desportiva, artística ou cultural;

II - os recursos, para tal finalidade, excedam o limite mínimo da despesa prevista no

art. 201 da Constituição do Estado.”.
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Sala das Comissões, 10 de outubro de 2011.

Bosco

Justificação: A educação é um direito fundamental de todas as pessoas. Possibilita

maior protagonismo no campo da cultura, da arte, da ciência e da tecnologia, fomenta

a imaginação criadora e, por isso, amplia a consciência social comprometida com as

transformações sociais em prol de uma sociedade justa e igualitária.

Os nossos analfabetos são basicamente provenientes de famílias de trabalhadores

do campo e da cidade, notadamente negros e demais segmentos hiperexplorados da

sociedade.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, numa perspectiva integradora da

ação governamental, objetiva dar mais um passo na direção de tornar Minas Gerais

um Estado ainda melhor de se viver,  com foco em quatro atributos fundamentais:

prosperidade, qualidade de vida, sustentabilidade e cidadania.

A exposição de motivos  da  ilustre  Secretária  de  Planejamento  e  Gestão define

esses quatro atributos da seguinte forma:

“Prosperidade:  Representa  a  aspiração  de  um  ambiente  socioeconômico

desenvolvido,  com  forte  empreendedorismo,  elevada  produtividade  da  economia,

mais e melhores oportunidades de trabalho, educação e alto padrão de bem-estar da

população.  Uma  economia  dinâmica,  competitiva,  com  forte  base  tecnológica,

inclusiva  e  diversificada,  que  pressupõe infraestrutura  adequada,  incorpora  novas

formas  de  organização  da  produção,  adota  inovação  permanente,  fortalece  sua

identidade  e  insere  Minas  Gerais,  cada  vez  mais,  nos  mercados  globais  e  na

economia do conhecimento.

Qualidade de vida: Exprime o compromisso com a melhoria das condições vividas

pela  população,  conjugando  oportunidades  de  trabalho  com  acesso  a  serviços

públicos de qualidade, em especial educação, saúde e segurança. Busca a ampliação

permanente das capacidades individuais e coletivas, da autonomia e da emancipação

social.

Sustentabilidade: Promove o caráter duradouro e harmônico do desenvolvimento ao

longo do tempo, com novos modelos de financiamento e uso racional dos recursos,

vislumbrando as gerações futuras. Incorpora e harmoniza as dimensões ambiental,
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política, econômica e social. Pressupõe transparência e austeridade, proporcionando

um ambiente seguro e confiável, propício à atração e retenção de investimentos.

Cidadania:  Consiste  na  garantia  dos  direitos  fundamentais  a  toda  a  população

mineira,  ao  mesmo  tempo  em  que  reconhece  e  valoriza  o  indivíduo  como

protagonista  no  processo  de  desenvolvimento.  Busca  o  acesso  equânime  às

oportunidades em todas as regiões do estado e possibilita a participação do cidadão

na formulação e no monitoramento de políticas públicas e nas questões de interesse

público”.

Não há que se falar em elevada produtividade da economia nem em autonomia e

emancipação social sem o atributo da educação. Muito menos, há que se falar em

incorporar e harmonizar as dimensões ambiental, política, econômica e social sem o

atributo da educação.  Tampouco há que se falar  em cidadania sem o atributo da

educação.

Ao repetirmos a expressão “atributo da educação” como chamariz para os atributos

da prosperidade, da qualidade de vida, da sustentabilidade e da cidadania, nada mais

fazemos que endossar a tese, contida no próprio PMDI, de que a educação constitui-

se no fio condutor a resgatar a enorme dívida social que possuímos em relação à

nossa gente.

Os dez focos prioritários, de alta relevância e de elevado potencial de impacto no

desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  são:  reduzir  a  pobreza  e  as  desigualdades;

aumentar a empregabilidade e as possibilidades de realização profissional; garantir o

direito de morar dignamente e de viver bem; desenvolver e diversificar a economia

mineira  e  estimular  a  inovação;  viver  mais  e  com  mais  saúde;  transformar  a

sociedade  pela  educação  e  cultura;  aumentar  a  segurança  e  a  sensação  de

segurança;  promover  e  garantir  a  utilização  sustentável  dos  recursos  ambientais;

ampliar  e modernizar a infraestrutura e os serviços públicos; assegurar os direitos

fundamentais e fomentar a participação cidadã.

A educação no mínimo permeia, para não dizer que se faz fortemente presente em

pelo menos seis focos prioritários: reduzir a pobreza e as desigualdades; aumentar a

empregabilidade  e  as  possibilidades  de  realização  profissional;  desenvolver  e

diversificar a economia mineira e estimular a inovação; viver mais e com mais saúde;
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transformar a sociedade pela educação e cultura;  promover e garantir  a utilização

sustentável dos recursos ambientais; assegurar os direitos fundamentais e fomentar a

participação cidadã.

Ela se faz presente ainda, no mínimo, em oito das 11 Redes de Desenvolvimento

Integrado  detalhadas  no  PMDI,  a  saber:  Rede  de  Educação  e  Desenvolvimento

Humano:  população  com  amplo  acesso  à  educação  de  qualidade  e  com  maior

empregabilidade;  Rede de Atenção em Saúde:  população com maior  qualidade e

expectativa de vida; Rede de Desenvolvimento Social e Proteção: Minas sem pobreza

e com baixa desigualdade social; Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável:

economia dinâmica, mais diversificada, competitiva, com crescimento sustentável e

inclusivo;  Rede de Ciência,  Tecnologia e Inovação:  ciência,  tecnologia e inovação

para o desenvolvimento e cidadania; Rede de Desenvolvimento Rural: mais produção

e  qualidade  na  agricultura  familiar  e  no  agronegócio  de  Minas  Gerais;  Rede  de

Identidade  Mineira:  Minas  singular,  diversa  e  criativa  na  cultura,  no  esporte  e  no

turismo;  Rede de  Governo  Integrado,  Eficiente  e  Eficaz:  gestão  pública  efetiva  e

próxima da sociedade.

Tudo isso significa afirmar que a educação precisa perpassar todos os setores para

assomar  altaneira,  se  queremos atingir  a  consecução do proposto  no  PMDI.  E  o

reconhecimento do governo do Estado da importância da educação vem expresso no

PMDI de forma tácita ou explícita. Das páginas 69, 70 e 75 do PMDI compilamos:

“Responsável por cerca de 9% da renda total gerada no Brasil, Minas Gerais possui

o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, atrás apenas dos estados de

São Paulo e do Rio de Janeiro”.

“De fato, o patamar de Minas Gerais em termos de PIB 'per capita' ainda encontra-

se  abaixo  da  média  nacional.  O  estado  ocupa  a  nona  posição  no  'ranking'  das

unidades da federação, inferior aos demais estados do Sudeste”.

“O baixo  patamar  do  PIB per  capita  de  Minas  Gerais  está relacionado à  baixa

escolaridade média da população. A produtividade total dos fatores (PTF) do Estado

de Minas Gerais é inferior à dos estados do Sul e Sudeste devido, principalmente, à

baixa produtividade por trabalhador. Um trabalhador mineiro produz somente 60% do

produto por trabalhador de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Nesse sentido, elevar a
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PTF requer intensificar iniciativas voltadas ao aumento da produtividade da mão de

obra  e  à  construção  de  um  ambiente  econômico competitivo,  estável,  seguro  ao

investidor e atrativo ao desenvolvimento de negócios”.

“As  ideias  promissoras  precisam  encontrar  espaço  para  resultar  em  soluções

inovadoras,  responsáveis  por  trazer  competitividade  à  economia  mineira.  Nessa

tarefa,  o Estado de Minas quer afirmar sua atuação através da Rede de Ciência,

Tecnologia e Inovação, aqui entendida como um conjunto de esforços que direciona

instituições de todas as esferas a potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios e riquezas e qualidade de vida”.

Comprova-se que, para o governo do Estado, a educação será a propulsora das

ações que conduzirão à prosperidade, à qualidade de vida, à sustentabilidade e à

cidadania do povo mineiro.

Esta proposição nada mais faz que consubstanciar o proposto no projeto de lei,

tornando factível a implementação das metas nele fixadas. Além disso, interpreta em

síntese o desejo do excelentíssimo Governador de tornar Minas o melhor Estado para

se viver, uma vez que somente a educação possui o condão de transformar nossos

desejos  em  realidade.  Garantir  a  aplicação de recursos que possam alavancar  o

nosso desenvolvimento é mais que um dever, é nossa obrigação.

Em termos de números, estamos falando na aplicação de recursos da ordem de

R$20.000.000.000,00, recursos esses capazes de auxiliar na travessia em direção ao

futuro. Alguns, mais afoitos, poderão afirmar que o mínimo requerido pela sociedade

equivale a 10% do PIB. A esses lembramos que precisamos estabelecer o equilíbrio

do possível.

Pela  relevância  da  matéria,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  na  sua

aprovação.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se  no  item  4.11  -  “Rede  de  Infraestrutura”  -  do  anexo,  no  tópico

“Estratégias”, o seguinte:

“Universalizar o acesso à rede de abastecimento de água e esgoto nos domicílios

do Estado.”.
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 3

Acrescente-se no item 4.2 - “Rede de Educação e Desenvolvimento Humano” - do

anexo,  no  tópico  “Estratégias”,  após  “Em complemento  às  estratégias  prioritárias,

outras estratégias também devem ser objeto de atenção especial para o alcance dos

objetivos estratégicos. São elas:”, o seguinte:

“Ampliar,  aperfeiçoar  e  consolidar  o  Programa  de  Alimentação  Escolar,  com

aplicação efetiva da Lei nº 11.947, de 2009, garantindo-se alimentação saudável e

adequada para todos os alunos da rede estadual.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 4

Acrescente-se no item 4.2 - “Rede de Educação e Desenvolvimento Humano” - do

anexo, no tópico “Objetivos estratégicos”, o seguinte:

“Erradicar o analfabetismo e a exclusão digital.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 5

Acrescente-se no item 4.2 - “Rede de Educação e Desenvolvimento Humano” - do

anexo, no tópico “Estratégias”, o seguinte:

“Implementar as diretrizes nacionais para as escolas do campo e escolas indígenas,

respeitando-se suas especificidades.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 6

Acrescente-se no item 4.8 - “Rede de Desenvolvimento Rural” - do anexo, no tópico

“Estratégias”, o seguinte:

“Expandir  e  fortalecer  programas de apoio ao desenvolvimento e ao combate à

pobreza no meio rural, valorizando as vocações de cada região.”.

E, após “Em complemento às  estratégias prioritárias, outras  estratégias  também
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devem ser objeto de atenção especial para o alcance dos objetivos estratégicos. São

elas:”, o seguinte:

“Expandir  e  fortalecer  programas de apoio ao desenvolvimento e ao combate à

pobreza no meio rural.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 7

Acrescente-se no item 4.5 -  “Rede de Desenvolvimento Social  e  Proteção”  -  do

anexo, no tópico “Objetivos estratégicos”, o seguinte:

“Erradicar o trabalho infantil no estado.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 8

Acrescente-se no item 4.5 -  “Rede de Desenvolvimento Social  e  Proteção”  -  do

anexo, no tópico “Estratégias”, o seguinte:

“Promover a inclusão produtiva das pessoas em extrema pobreza e em condições

de vulnerabilidade social.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 9

Acrescente-se  no  item  4.5  -”Rede de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção”  -  do

anexo,  no  tópico  “Estratégias”,  após  “Em complemento  às  estratégias  prioritárias,

outras estratégias também devem ser objeto de atenção especial para o alcance dos

objetivos estratégicos. São elas:”, o seguinte:

“Instituir política estadual para a população em situação de rua e para os povos e

comunidades  tradicionais,  desenvolvendo  programas  e  ações  integradas  e

intersetoriais.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 10

Acrescente-se no item 4.8 - “Rede de Desenvolvimento Rural” do anexo, no tópico
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“Objetivos estratégicos”, o seguinte:

“Romper o ciclo da pobreza rural.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 11

Acrescente-se  no  item  4.8  -  “Rede  de  Desenvolvimento  Rural”,  no  tópico

“Estratégias”, o seguinte:

“Assegurar  acesso  à  água  para  consumo  humano,  dessedentação  animal  e

produção alimentar nas comunidades rurais.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 12

Acrescente-se no item 4.6 - “Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável” -

do anexo, no tópico “Estratégias”, o seguinte:

“Tratar adequadamente os resíduos sólidos, por meio da redução dos resíduos, da

destinação  correta  e  da  implementação  da  coleta  seletiva  com  inclusão

socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 13

Acrescente-se no item 4.2 - “Rede de Educação e Desenvolvimento Humano” - do

anexo,  no  tópico  “Estratégias”,  após  “Em complemento  às  estratégias  prioritárias,

outras estratégias também devem ser objeto de atenção especial para o alcance dos

objetivos estratégicos. São elas:”, o seguinte:

“Desenvolver ações de acompanhamento social visando prevenir a evasão escolar,

melhorar o desempenho e o rendimento do aluno, desenvolver o protagonismo juvenil

e aprimorar o capital humano e social dos jovens.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão

EMENDA Nº 14

Acrescente-se no item 4.4 - “Rede de Defesa e Segurança” - do anexo, no tópico
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“Estratégias”,  após “Em complemento às estratégias prioritárias,  outras estratégias

também  devem  ser  objeto  de  atenção  especial  para  o  alcance  dos  objetivos

estratégicos. São elas:”, o seguinte:

“Fortalecer a Defensoria Pública do Estado, garantindo acesso à Justiça àqueles

que  não  têm  condições  de  pagar  advogado  ou  que  estão  em  condição  de

hipossuficiência jurídica.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2011.

André Quintão
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,

Paulo  Lamac  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.  Telma  Ramalho

Mendes, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren

-, encaminhando, para análise desta Comissão, documentos referentes à denúncia

apresentada  pela  enfermeira  Fabiana  Rocha  Marques  contra  o  auxiliar  de

enfermagem Orlando Correa Rabello  Filho;  Nívea Mônica  da  Silva,  Promotora de

Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH -, justificando sua ausência na reunião

desta Comissão realizada no dia 20/10/2011. 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. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.384/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

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

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para discutir a carga horária de trabalho dos

policiais militares do Estado e a fixação de sua jornada de trabalho em 40 horas

semanais, além da remuneração do serviço extraordinário em, no mínimo, 50% à do

serviço normal, para que seja dado um tratamento humano aos servidores militares
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do Estado, em respeito aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana,

dos valores sociais do trabalho e da livre inciativa, conforme dispõe a Constituição

Federal;  seja  realizada visita  desta  Comissão à  Comunidade Zilah  Sposito,  nesta

Capital, para obter esclarecimentos sobre despejo recente, utilizando violência contra

crianças e idosos; Durval  Ângelo, Paulo Lamac e Sargento Rodrigues (2) em que

solicitam sejam encaminhadas  ao Superintendente  do  Banco do Brasil  em Minas

Gerais as notas taquigráficas desta reunião, em que constam reclamações sobre a

situação da Comunidade Cachoeira dos Foros e pedido de providências para avaliar

a  possibilidade  de  reescalonar  o  empréstimo  contraído  por  cidadãos  dessa

Comunidade  e  de  adotar  outros  procedimentos  em  seu  benefício;  sejam

encaminhados  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de  Passa-Tempo  as  notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que ouça os membros da

Comunidade Cachoeira dos Foros e a Prefeitura local sobre os fatos alegados, as

condições  em  que  vivem  os  cidadãos  daquela  localidade  e  como  estão  sendo

aplicadas as políticas públicas de amparo social aos membros dessa Comunidade;

Durval Ângelo e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para discutir circunstâncias da morte de Diovane Cardoso Ribeiro, ex-Diretor-

Geral do Presídio de Lagoa Santa, ocorrida em 9/6/2010, uma vez que há suspeita de

assassinato,  ao  contrário  do  resultado  da  investigação  realizada  na  época,  que

concluiu  por  autoextermínio;  Durval  Ângelo  em  que  solicita  seja  encaminhada

manifestação  de  aplauso  à  Escola  Municipal  Casemiro  de  Abreu,  localizada  em

Patrocínio-MG,  pela  recente  premiação  “Escola-Destaque  -  Plano  de  Ação  para

melhoria  da  escola”,  que  significa  o  reconhecimento  do  trabalho  realizado  pela

direção, pelos professores e pelos alunos; Paulo Lamac em que solicita seja realizada

visita desta Comissão ao Instituto de Criminalística do Estado, a fim de discutir acerca

da comparação de resultados do exame de DNA da Sra. Maria dos Anjos e do laudo

elaborado a partir  do material genético colhido do cadáver apontado como de sua

filha, encontrado no Estado Rio de Janeiro; Durval Ângelo e Rogério Correia em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater o recente despejo

da Comunidade Zilah Sposito, possivelmente sem mandado judicial e com violência

contra crianças,  adolescentes e idosos pela PMMG, pela Guarda Municipal  e por
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servidores da Regional Norte da Prefeitura de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/10/2011

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja

realizada  visita  à  Escola  Municipal  Maria  Silva  Lucas  para  apurar  as  supostas

ameaças sofridas pela Diretora Maria Aparecida de Fátima Almeida Braga. Cumprida

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Fred Costa - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Votação de Requerimento

-  Foi  submetido  a  votos  e  aprovado,  na  87ª  Reunião  Ordinária,  realizada  em

8/11/2011, o requerimento dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura em

que solicitam seja constituída comissão especial para, no prazo de 60 dias, estudar o

processo de endividamento do Estado perante a União e analisar as possibilidades
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de renegociação dos contratos de refinanciamento em vigor. (Cumpra-se.)

Leitura de Comunicações

- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário, na 87ª Reunião Ordinária, realizada em

8/11/2011,  da  comunicação  apresentada  pelo  Deputado  Rogério  Correia  em  que

informa que o PT abre mão da vaga de membro suplente da Comissão Especial para,

no Prazo de 60 Dias, Estudar o Processo de Endividamento do Estado perante a

União  e  Analisar  as  Possibilidades  de  Renegociação  dos  Contratos  de

Refinanciamento em Vigor, em favor do PCdoB (Ciente. Publique-se.).

Designação de Comissão

- O Sr. Presidente designou, na 87ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, os membros da Comissão Especial para, no Prazo de 60

Dias, Estudar o Processo de Endividamento do Estado perante a União e Analisar as

Possibilidades  de  Renegociação  dos  Contratos  de  Refinanciamento  em  Vigor,

doravante  denominada  “Comissão  Especial  da  Dívida  Pública”.  Pelo  Bloco

Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Zé  Maia;

suplentes  -  Deputados  Gustavo  Corrêa  e  Rômulo  Viegas;  pelo  BPS:  efetivo  -

Deputado Délio  Malheiros;  suplente  -  Deputado Fábio  Cherem; pelo  PT:  efetivo  -

Deputado Adelmo Carneiro Leão;  pelo PCdoB: suplente - Deputado Carlin Moura;

pelo PMDB: efetivo -  Deputado Antônio Júlio;  suplente -  Deputado Bruno Siqueira

(Designo. Às Comissões.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.084/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Folia de Reis Irmandade de Nossa Senhora Aparecida

de Ribeirão, 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
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O Projeto de Lei nº 2.084/2011 pretende declarar de utilidade pública a Folia de

Reis Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão, com sede no Município de

Brumadinho, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural

e educacional,  que tem por  escopo preservar a cultura local  e prestar assistência

social aos menos favorecidos.

Com esses propósitos, a instituição promove encontros dos integrantes da Folia de

Reis com a comunidade, a fim de esclarecer a importância cultural dessa tradição e

ensinar como se utilizam seus instrumentos; ajuda na festa de encontro dos foliões,

contribuindo para o turismo na localidade; auxilia pessoas carentes, especialmente

crianças, nas áreas de educação e de saúde; e realiza visitas a famílias carentes do

Município.

Tendo em vista o relevante trabalho em prol da preservação da tradição cultural

daquela  região,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Folia  de  Reis

Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.084/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.150/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em epígrafe visa a 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.

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,

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

O Projeto de Lei nº 2.150/2011 pretende 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.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que tem como finalidade utilizar, na denominação proposta, apenas o

nome Itamar Franco, que foi como o político mineiro ficou conhecido por todos os

brasileiros.

O Expominas Juiz de Fora é um espaço multiúso, dotado de completa infraestrutura

para receber exposições, feiras, congressos e convenções. Erguido em um terreno de

125.627m², com área construída de 20.000m², sua estrutura permite a realização de

até seis eventos simultaneamente, para até 13 mil pessoas.

Com relação à homenagem que se pretende prestar ao Presidente Itamar Franco,

vale lembrar que ele 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. Sua família 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, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB

–, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Juiz de Fora de 1967 a 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. Defendeu a campanha pelo

restabelecimento das eleições diretas e votou 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
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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  pelo

Presidente,  vindo  a  retirar-se  do  PRN  e  voltando  ao  PMDB  em  1992.  Após  o

“impeachment” de Collor, 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

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, 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.
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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  meritória  a  atribuição  do  nome de

Itamar Franco para denominar o Centro Regional de Convenções e Exposições da

Zona da Mata, deixando gravado na memória dos mineiros o exemplo de um cidadão

que exerceu a função pública com dignidade e honestidade

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.150/2011,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

13.515,  de  2000,  que contém o Código de  Defesa do Contribuinte  do  Estado de
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Minas Gerais”.

O projeto  foi  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.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

A seguir, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, analisando o

mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do disposto no art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto em exame é modificar os arts. 12, 18, 20, 21, 22, 25 e 31 e

revogar os arts. 6º, 14, 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  o  art.  22-A  à

proposição.

Conforme ofício da Secretaria de Estado de Fazenda que acompanha a mensagem

do Governador, as alterações decorrem da necessidade de se fazerem ajustes no

texto vigente, de forma a não inviabilizar o controle fiscal que deve ser exercido pelo

Estado, indispensável à efetividade e à perenidade da receita pública, e, ao mesmo

tempo, de forma a manter os pilares que orientaram a criação do código, quais sejam

o de  consolidar  em  um  único  instrumento  jurídico  os  direitos  do  contribuinte,  as

obrigações e os limites de atuação da administração tributária e o de estabelecer

parâmetros de condutas para um relacionamento de cooperação e respeito mútuo

entre o Fisco e o contribuinte.

Cabe acrescentar que as modificações propostas não comprometem o eixo central

e inovador do Código de Defesa do Contribuinte: a criação do Sistema Estadual de

Defesa  do  Contribuinte  –  Sisdecon  –  ,  composto  pela  Câmara  de  Defesa  do
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Contribuinte – Cadecon – e pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte –

Decons, cuja implantação é essencial para a eficácia do código.

Do  ponto  de  vista  financeiro-orçamentário,  que  compete  a  esta  Comissão,  a

proposição não encontra óbice à sua aprovação, pois não gera despesas para os

cofres públicos. Outrossim, contribuirá para a segurança jurídica, propiciando meios

para a defesa e a informação do contribuinte, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa o

controle e a fiscalização a serem exercidos pela administração tributária.

As modificações pretendidas pelo projeto foram devidamente analisadas, tanto pela

Comissão de Constituição e Justiça quanto pela Comissão de Defesa do Consumidor

e  do  Contribuinte,  essa  última  responsável  pelo  exame  do  mérito.  As  emendas

apresentadas  aperfeiçoaram  a  proposição,  e,  portanto,  somos  favoráveis  à  sua

aprovação.

Ainda com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da matéria, apresentamos,

por sugestão do Deputado Délio Malheiros, a Emenda nº 3, a seguir redigida, visando

à não revogação da alínea “d” do inciso II do art. 28 da Código. Tal medida tem o

intuito de propiciar que a Cadecon, ao julgar procedente a reclamação do contribuinte

quanto à inscrição indevida de crédito tributário em dívida ativa, dê conhecimento à

autoridade competente para que suspenda os efeitos do ato. A emenda se justifica

porque a Advocacia-Geral do Estado, órgão responsável pelo controle de legalidade

do  ato  de  inscrição  do  débito  em  dívida  ativa,  inclusive  pelo  seu  cancelamento

quando incorreto ou indevido, passa, com o projeto em análise, a integrar a Cadecon.

Ademais, o parágrafo único do art. 28 possibilita que o referido órgão, caso indefira a

solicitação da Cadecon, justifique sua decisão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.443/2011, no 1º

turno,  com as Emendas nº  1, da Comissão de Constituição e Justiça, e nº  2,  da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e a Emenda nº 3, a seguir

redigida.

EMENDA Nº 3

Suprima-se, no art. 2º do projeto, a alínea “d” do inciso II do art. 28 da Lei nº 13.515,

de 7 de abril de 2000.
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Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  127/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/10/2011,  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. 18, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em estudo pretende estabelecer uma política remuneratória para os

servidores púbicos civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional

do  Poder  Executivo.  Para tanto,  o projeto prevê os instrumentos de aplicação da

política  e  as  condições  e  os  limites  fiscais  a  serem  observados  na  fixação  do

montante de recursos a ela destinados.

Em  seu  art.  7º,  estabelece  que  os  recursos  financeiros  serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória:  revisão geral  de

remuneração de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do Estado; progressão

e  promoção  do  servidor,  na  forma  estabelecida  na  lei  de  criação  da  respectiva

carreira;  concessão de Adicional  de Desempenho – ADE –,  nos termos da Lei  nº

14.693, de 30/7/2003; concessão de adicionais de que tratam os arts. 112 e 113 do

Ato  das  Disposições  Constitucionais  e  Transitórias  –  ADCT/CE/89  -;  gratificações

vinculadas  ao  cargo  efetivo  de  acordo  com  a  legislação  vigente  até  a  data  de
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publicação desta lei; 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; aceleração do desenvolvimento do servidor

na carreira por meio da promoção por escolaridade adicional, na forma da legislação;

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração; reajustes

específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1º desta lei; e concessão de

abonos eventuais.

No entanto, em seu art. 5º, dispõe que a ausência de limite para a despesa total

com pessoal  do Executivo,  a que se  refere o inciso I,  do  art.  4º  do projeto,  e a

ausência de variação nominal da receita tributária positiva acarretará a não aplicação

dos  recursos  financeiros  na  implementação  dos  instrumentos  da  política

remuneratória de que tratam os incisos I e VI a X do art. 7º do projeto, quais sejam:

revisão geral de remuneração de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do

Estado; 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; aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira

por meio da promoção por escolaridade adicional, na forma da legislação; alteração

de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração; reajustes específicos,

para atender ao disposto no inciso II do art. 1º do projeto; e concessão de abonos

eventuais.

O projeto, em seus arts. 8º e 9º, prevê reajustes salariais de 5%, em outubro de

2011 e em abril de 2012, para as carreiras que especifica, aplicando-os, também, aos

servidores inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade.

Por fim, em seu art. 13, altera o art. 8º da Lei nº 18.710, de 2010, que passa a

dispor que o Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25%, nos termos de regulamento, a jornada de trabalho dos servidores

que  venham  a  desempenhar  suas  funções  na  Cidade  Administrativa  Presidente

Tancredo de Almeida Neves.

Outro ponto do projeto que merece ser destacado é a fixação do dia 1º de outubro

de  cada  exercício  como  a  data  base  para  a  concessão  do  reajuste  geral  do

vencimento  dos  servidores  a  que  se  refere  o  “caput”  do  art.  24  da  Constituição
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mineira.  A  fixação  da  data  base  é  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos

estaduais, tendo em vista que, embora a Carta Federal tenha assegurado tal direito,

sempre  na  mesma data  e  sem distinção de índices,  esse preceito  não  tem sido

cumprido devido à ausência da iniciativa de lei fixando a revisão.

Em primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que o  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual  confere ao  Governador  do  Estado a  iniciativa para  propor  leis  versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores. A regra de

iniciativa, portanto, resta observada.

O projeto promove alterações em regime remuneratório. Nesse ponto é importante

lembrar  que,  consoante  entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o

servidor público não possui  direito  adquirido ao regime jurídico (MS 24.875,  RMS

21.789).

A instituição de uma política remuneratória para os servidores do Poder Executivo é

um compromisso do governo do Estado assumido expressamente  no contexto da

reforma administrativa,  iniciada no ano de 2003.  Entre  as  proposições aprovadas

naquela oportunidade, a Lei nº 14.693, de julho de 2003, que instituiu o Adicional de

Desempenho – ADE –, estabeleceu a obrigatoriedade de o Poder Executivo divulgar

anualmente o montante estimado de recursos disponíveis para o pagamento do ADE,

de acordo com a política remuneratória do serviço público estadual, na forma da lei.

Ademais, o art. 39 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 19, de 1998, prevê que a fixação dos padrões de vencimento e dos

demais  componentes  do  sistema remuneratório  observará  a  natureza,  o  grau  de

responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos,  bem  como  os  requisitos  para  a

investidura no cargo.

É evidente que a instituição de uma política remuneratória  vai  ao  encontro  dos

preceitos  constitucionais  vigentes  bem como dos anseios  dos servidores  públicos

estaduais.

Ressaltamos, ainda, que a implementação das medidas previstas na proposição

acarretará  aumento  de  despesa  com  pessoal.  Desse  modo,  é  necessária  a

observância da Lei de Responsabilidade Fiscal – LFR – Lei Complementar Federal nº

101, de 4/5/2000 –, que, em seu art. 18, conceitua despesa com pessoal e estabelece
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limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes bem como da declaração do

ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de

Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que a adequação aos comandos da LRF e o relatório

de impacto financeiro, encaminhado por meio de ofício a esta Casa, serão analisados

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Ressalte-se que o reajuste previsto deve observar, ainda, o disposto no art. 169 da

Constituição Federal, segundo o qual 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  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela

decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento está em consonância com os

preceitos constitucionais e legais vigentes.

Conclusão

Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.571/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - André Quintão (voto em

branco) - Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu o imóvel que especifica.

A proposição foi  aprovada no 1º  turno,  na forma do Substitutivo nº  1, e retorna

agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em observância ao § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 578/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu imóvel com área de

2.000m², situado na Rua Castelo Branco, 833, Bairro Volta do Brejo, nesse Município.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o bem será destinado

ao funcionamento de secretarias municipais.

No mesmo sentido,  o  art.  2º  estabelece que o bem reverterá  ao  patrimônio  do

doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não acarreta despesas para o erário nem tem repercussão na

Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 578/2011 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 578/2011

(Redação do Vencido)

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel constituído por área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua

Castelo Branco, 833, no Bairro Volta do Brejo, nesse Município, registrado sob o nº

3.892, às fls. 93v e 94 do Livro 3-F do Registro de Imóveis de Pompéu.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado ao

funcionamento de secretarias municipais.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 897/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 897/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.236/2010,  “estabelece  requisitos  para  a

comercialização dos botijões de gás de cozinha – GLP – no Estado”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna agora a esta Comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, IV, combinado com o

art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição  em  tela,  na  forma  do  vencido  em  1º  turno,  visa  a  estabelecer

requisitos para a comercialização de botijões utilizados no envase de gás de cozinha

–  GLP –  no  âmbito  estadual.  Para  isso,  estatui  que  os  botijões,  seja  o  envase

realizado  por  terceiros  ou  não,  deverão  apresentar  selo  fixado  na  parte  externa,

contendo,  além  do  nome,  logomarca  e  CNPJ  do  fabricante  do  recipiente  e  da

empresa  envasadora,  informações  sobre  a  utilização  do  produto  e  os  riscos  que

apresenta, além da data de envase.

O autor da proposição busca combater a prática do comércio do “gás pirata”, que
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há muito assola o Estado, tendo essa questão em muito se agravado em razão da

alta  carga  tributária  suportada  pelo  gás  de  cozinha  -  GLP  -  nesta  unidade  da

Federação.  É  uma prática  danosa  à  economia  mineira,  pois  promove  a  fuga  de

tributos e, consequentemente, gera o desemprego.

Entendemos  que  os  aprimoramentos  feitos  no  projeto  no  1º  turno  muito

contribuíram para tornar o seu texto mais adequado ao ordenamento jurídico, bem

como para atender às necessidades dos consumidores, que passarão a ter mais uma

ferramenta para garantia de seus direitos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

897/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator - Liza Prado.

PROJETO DE LEI Nº 897/2011

(Redação do Vencido)

Estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha – GLP

– no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  botijões  utilizados  no  envasamento  de  gás  de  cozinha  –  GLP –

comercializados no Estado, seja pela empresa responsável pela fabricação do botijão

ou por outra, deverão conter selo a ser fixado na parte externa, informando:

I – nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora;

II – informações sobre a utilização e os riscos do produto;

III – data do envasamento.

Art. 2º – A empresa envasadora, distribuidora ou revendedora que descumprir as

normas constantes  desta lei  sofrerá as  penalidades  constantes na Lei  Federal  nº

8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 937/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 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 aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 937/2011 de conceder a necessária autorização para que o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –

possa  doar  ao  Município  de  Madre  de  Deus  de  Minas  um  imóvel  com  área  de

3.600m², situado no local denominado Pastinho da Ponte, nesse Município.

É importante observar que, de acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o

imóvel  será  destinado  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.

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto estabelece que

o bem reverterá ao patrimônio do doador se for desvirtuado o fim a que se destina.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Cabe ratificar o entendimento desta Comissão, pois 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 937/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Doutor Viana -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.501/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, a proposição em epígrafe visa autorizar o

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

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.501/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Machado imóvel com

área de 17.800m², situado nesse Município, para que ali possam ser desenvolvidas

atividades de esporte e lazer em benefício da comunidade.

Com o objetivo de manter  o imóvel  vinculado ao interesse público,  o art.  2º  da

proposição 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

destinação prevista.

É importante salientar que a transferência de domínio de bem público estadual,

ainda  que  para  outro  ente  da  Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a

autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do

Estado;  do  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para

licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Assim sendo, cabe ressaltar 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
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erário, nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.501/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - João Vítor Xavier -

Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 1.501/2011

(Redação do Vencido)

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.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 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 proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a esta Comissão a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.
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102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.249/2011 de conceder autorização ao Poder Executivo

para que possa permutar um terreno de propriedade do Estado, com área de 600m²,

situado na Avenida Benedito Valadares, 886, Centro, no Município de Lagoa da Prata,

por um imóvel de propriedade de Áureo Sérgio Alves, com área de 960m², situado na

Rua Espírito Santo, 836, Centro, no mesmo Município.

O imóvel de propriedade do Estado, que atualmente abriga a Delegacia de Polícia

Civil  do  Município  de  Lagoa  da  Prata,  encontra-se  em  péssimo  estado  de

conservação,  mas está  localizado em área comercial;  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.

Além  do  interesse  público  envolvido,  cabe  ressaltar  que  a  transferência  de

titularidade se fará sem torna para as partes, uma vez que a diferença de valores

encontrada na avaliação prévia  (de  R$59.320,00)  é  compensada pela  localização

privilegiada do bem público.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição em exame é exigida pelo

art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que

institui normas para licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art.

105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui n ormas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ratificar o entendimento anterior desta Comissão, uma vez que, pelas razões

apresentadas, a pretendida permuta atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.249/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Romel Anízio.
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PARECER PARA O 2º 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 proposição foi aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2.

Retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.395/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre imóvel

com área de 3.436,15m², conforme descrito em seu anexo, desmembrada de uma

área  total  de  21.776m²,  situado  na  Rua  República  da  Venezuela,  344,  nesse

Município.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o bem será destinado

à construção de uma unidade de educação infantil no padrão do ProInfância.

No mesmo sentido,  o  art.  2º  estabelece que o bem reverterá  ao  patrimônio  do

doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado,  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

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
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repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.395/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.395/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Pouso Alegre o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pouso Alegre

imóvel com área de 3.436,15m² (três mil quatrocentos e trinta e seis vírgula quinze

metros quadrados), conforme descrito no Anexo desta lei, desmembrada de uma área

total de 21.776m² (vinte e um mil  setecentos e setenta e seis metros quadrados),

situado  na  Rua  República  da  Venezuela,  344,  no  Município  de  Pouso  Alegre,  e

registrado 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.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

construção de uma unidade de educação infantil no padrão do ProInfância.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de 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
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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).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios,  telegrama  e  cartão  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.631  a  2.647/2011  -

Requerimentos nºs 1.864 a 1.882/2011 - Requerimentos da Comissão de Segurança

Pública e dos Deputados Paulo Lamac, Anselmo José Domingos, Gilberto Abramo

(4), Jayro Lessa e Sargento Rodrigues (2) e Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura -

Comunicações:  Comunicações  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Tiago

Ulisses, Alencar da Silveira Jr., Luiz Henrique e Rogério Correia - Questões de ordem;

discurso do Deputado Rogério Correia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Adalclever Lopes, Gustavo Valadares e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (2),  Gilberto

Abramo (4) e Jayro Lessa; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos

do Deputado Anselmo José Domingos e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e

Carlin  Moura; aprovação -  Leitura de Comunicações -  Designação de Comissões:

Comissão Especial da Dívida Pública - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011; discurso do Deputado

Carlin Moura; questão 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 - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Délio



404
____________________________________________________________________________

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - 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 - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves, Senador da República (2), prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.482/2011, da Comissão de Direitos  Humanos, e agradecendo o

convite para participar do seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, justificando

sua ausência.

Do  Sr.  Agílio  Monteiro  Filho,  Ouvidor-Geral  Adjunto  do  Estado,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.608/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Agnaldo Maria Polito, Diretor Administrativo do Sociedade Beneficente São
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Camilo, solicitando sejam destinados a essa entidade recursos, por meio de emenda

parlamentar,  para o  custeio  de  medicamentos e  de material  de  consumo,  para  a

aquisição de equipamentos e outros fins que menciona. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra.  Ana Lúcia  Porcionato,  advogada do HSBC Bank Brasil  S.A.,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais

encaminhado por meio do Ofício nº 2.885/2011/SGM.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, Diretor-Geral da Arsae-MG, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.716/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de de Defesa do Consumidor.  (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.716 /

2011.)

Do Sr. Antônio Élio da Costa, Prefeito Municipal de Casa Grande, encaminhando

informativo sobre as realizações da administração municipal no período de 2009 a

2012. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, informando a transferência de recursos destinados ao custeio das

ações  e  serviços  socioassitenciais  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.  Armando  R.  Tripodi,  Chefe  de  Gabinete  do  Presidente  da  Petrobras,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.387/2011,  do  Deputado

Elismar Prado.

Do Sr. Arnaldo Melo, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,

encaminhando novos números de telefones dessa Casa Legislativa.

Do Sr. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu,

encaminhando  requerimento  do  Vereador  Arnaldo  José  Ribeiro,  aprovado  por

unanimidade pelos demais Vereadores, solicitando apoio desta Casa para conseguir

investimentos da Copasa-MG para esse Município. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Desenvolvimento  Regional  (2),  prestando

informações relativas ao Requerimentos n°s 647/2011 , do Deputado Marques Abreu,

e 1.380/2011, do Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao
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Requerimento n° 1.533/2011, da Comissão do Trabalho .

Do Sr.  Braulio  Braz,  Secretário  de Esportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.525/2011, da Comissão da Pessoa c om Deficiência.

Da Sra. Camila Pereira Pinto de Oliveira, Superintendente de Atendimento ao Preso

da Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°

1.166/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlaile Pedrosa, Deputado Federal (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 1.482/2011, da Comissão de Direit os Humanos, e 1.533/2011, da

Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Carlos  Alberto  Moreira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Funilândia,

solicitando a intercessão desta Casa com relação ao bloqueio de trecho de estrada

que liga a sede desse Município à Lagoa Trindade, o qual teria sido efetuado por

fazendeiros. (- Às Comissões de Turismo e de Cultura.)

Da  Sra.  Célia  Ribeiro  de  Vasconcelos,  Juíza-Presidente  do  I  Tribunal  do  Júri

(substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.665/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Cenira de Fátima Gomes Macedo,  Presidente da Câmara Municipal  de

Passos,  solicitando,  em  atenção  a  ofício  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  desse

Município, sejam destinadas emendas parlamentares a essa instituição, que mantém

o Hospital Regional do Câncer. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Cícero Lucena, Senador, solicitando o apoio e a participação desta Casa no

Programa de Integração dos Vereadores, que será promovido pelo Senado Federal,

em parceria com a Câmara dos Deputados, o TCU e o TSE.

Da  Sra.  Cleide  Izabel  Pedrosa  de  Melo,  Diretora-Geral  do  Igam,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.530/2011 , da Comissão do Trabalho.

Dos  Srs.  Cleuber  Luiz  de  Miranda  e  Wilson  Carlos  de  Abreu,  Vereadores  da

Câmara  Municipal  de  Capelinha,  e  Laerte  Ferreira  dos  Santos,  Presidente  dessa

Casa, solicitando apoio à criação, nesse Município, de polo da Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor do Departamento de Articulação e Gestão

da  Secretaria  Nacional  de  Defesa  Civil,  prestando  informações  relativas  ao
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Requerimento n° 1.287/2011, do Deputado Luiz Henriq ue.

Da  Sra.  Cristina  Maria  de  Morais  Aragão,  Chefe  da  Divisão  de  Convênios  do

Ministério  da  Ciência,  Tecnologia e Inovação,  informando a liberação de recursos

financeiros para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. (- 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.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.224/2011, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Eunício  Oliveira,  Presidente  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e

Cidadania do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento nº

1.482/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Fabrício  de  Oliveira  Machado,  Vereador  à  Câmara  Municipal  de  Pouso

Alegre, em que justifica a premente necessidade de adequação da norma estadual no

que concerne aos prazos concedidos aos deficientes para aquisição de novo veículo.

(- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. Flávio Arns, Vice-Governador do Paraná, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 1.493/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Francisco Romário Wojcicki, Secretário Executivo Adjunto do Ministério de

Minas e Energia, prestando informações relativas ao Requerimento nº 883/2011, da

Comissão de Meio Ambiente.

Do FNDE (252), emitindo comunicado relativo à 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. Jair Asbahr, Prefeito Municipal de Bueno Brandão, solicitando que esta Casa

envide esforços para que seja atribuído, em benefício dos Municípios que reclamaram

da  cobrança  do  pagamento  do  ICMS,  efeito  retroativo  à  pretendida  isenção  do

referido  imposto  sobre  energia  elétrica  consumida  na  iluminação  pública.  (-À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 1.606/2011, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. João Batista Lima, Prefeito Municipal de São Francisco de Paula, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.361/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.361/2011.)

Do  Sr.  Jorge  Lasmar,  Presidente  do  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas

Gerais, reiterando a adesão dessa instituição à Proposta de Emenda à Constituição

nº  21/2011,  do  Deputado  Paulo  Guedes.  (  -  Anexe-se  à  Proposta  de  Emenda à

Constituição nº 21/2011.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.522/2011, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  José Pedro  de  Amengol  Filho,  Diretor  Regional  dos  Correios,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.366/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.310/2011 , do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  José  Maria  Sobrinho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Sacramento,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Bosco.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.352/2011, da Comissã o de Direitos Humanos.

Da Sra. Luciana Silva Garcia, Coordenadora-Geral de Proteção a Testemunhas da

Secretaria  dos  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.607/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Luis Gustavo Gomes da Costa, Presidente do Sindicato dos Profissionais em

Terapias Naturais, Energéticas, Integrativas e Complementares do Estado de Minas

Gerais, informando a criação desse Sindicato em 27/6/2010 e pedindo o apoio desta

Casa ao reconhecimento da categoria. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Márcia  Antônia  Chiaradia  Braga,  Diretora  do  Centro  de  Educação

Profissional de Itajubá, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa

em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral do Ministério Público, prestando
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informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.117/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  IEF  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.530/2 011, da Comissão do Trabalho,

e 1.646/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de Educação, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 503/2011, do Deputado Duilio de Castro.

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (2),

prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.694  e  1.995/2011,  em

atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

liberação  de  recursos  financeiros  do  Orçamento  Geral  da  União  à  Secretaria  de

Defesa Social, relativos ao contrato 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.  Nélio  Antônio  da  Silva,  Gerente  de  Agência  do  Banco  do  Brasil  em

Patrocínio,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 2.885/2011/SGM.

Do Sr. Noeval de Quadros, Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.492/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Octacílio  Machado  Júnior,  Presidente  da  Cohab  Minas,  agradecendo

manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Pedro Guilherme Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Botelhos,

pedindo providências para a alteração da legislação relativa à realização de eventos

no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (4),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 749, 915, 2.151 e 2.196/2011, em atenção a pedidos

de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.280/2011, em atenção a pedido de

diligência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  e  2.305/2011,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos

de lei.)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.393/2011, do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Sebastião  de  Abreu  Ferreira,  Superintendente  Regional  do  DNIT  (2),

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 2.882/2011/SGM e ao requerimento do

Deputado  Anselmo  José  Domingos  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

2.903/2011/SGM.

Da Sra. Véra Lucia Guardieiro, Prefeita Municipal de Conquista, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Bosco.

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.569/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

TELEGRAMA

Do Sr. Blairo Maggi, Senador da República, acusando o recebimento do Ofício nº

2.439/2011/SGM, por meio do qual lhe foi encaminhada cópia do artigo “Federação

de fachada”, do Deputado Dinis Pinheiro, publicado no jornal “Estado de Minas”.

CARTÃO

Do  Sr.  Armando  Fortunato  Filho,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Varginha,

acusando  o  recebimento  do  Ofício  nº  2.439/2011/SGM,  por  meio  do  qual  lhe  foi

encaminhada cópia do artigo “Federação de fachada”, do Deputado Dinis Pinheiro,

publicado no jornal “Estado de Minas”.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.631/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo, com sede no

Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo,

com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A Sociedade  Beneficente  São  Camilo,  com  sede  no  Município  de

Mariana, é sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho,

prestando  assistência  à  saúde  a  tantos  quantos  demandam  os  seus  serviços.

Promove atividades educacionais tanto na área religiosa como na área da saúde,

desenvolvendo  serviços  de  assistência  social  ao  menor,  por  meio  de  creches  e

escolas  maternais.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.  A Sociedade Beneficente São

Camilo está em pleno e regular funcionamento desde 17/7/1923.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.632/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Lingerie, com sede no

Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  de

Lingerie, com sede no Município de Nova Resende.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.
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Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  dos  Produtores  de  Lingerie  é

promover a mais ampla integração entre os associados, visando incentivar a todos na

luta por seus direitos; promover e divulgar debates de interesse da classe; prestar

ajuda aos moradores da comunidade no que lhe competir;  desenvolver  projetos e

atividades educacionais, culturais e lazer, projetos de ajuda às famílias ou pessoas de

baixa renda.

Busca também desenvolver políticas de meio ambiente, preservação do solo, fauna,

flora  e  águas;  implantar  cursos  de  corte  e  costura  industrial,  confecções  e

artesanatos;  carrear  recursos  públicos  ou  privados  para  desenvolvimentos  das

atividades inerentes aos objetivos da Associação; desenvolver projetos voltados para

as crianças e adolescentes.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.633/2011

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Águias de Ouro, 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 Atlética Águias de Ouro,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação Atlética Águias de Ouro tem como finalidade a difusão da

prática de esportes em todas as modalidades, com ênfase no futebol masculino e no

feminino. Outrossim, fomenta atividades sociais, culturais, cívicas e de lazer em prol

da inclusão social das pessoas atendidas por essa entidade, independentemente de

raça, religião, gênero, sem nenhuma forma de discriminação.
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Nestes termos conto com a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.634/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  dos  postos  de  abastecimento  com  gás  natural

veicular - GNV - somente efetuarem a operação de abastecimento em veículos que

estejam identificados com o selo do Inmetro em seus cilindros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos movidos a gás natural veicular só poderão ser abastecidos com

o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - em seus

respectivos cilindros.

Art. 2º - O selo exigido é o da Portaria do Ministério do Desenvolvimento Indústria e

Comercio Exterior nº 122, de 21 de junho de 2002.

Art. 3º - O estabelecimento que efetuar a operação de abastecimento em veículos

sem exigir o selo fica sujeito a multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O gás natural veicular - GNV - é um combustível seguro. Os cilindros

utilizados para armazenar o GNV são mais resistentes que os tradicionais tanques de

gasolina e álcool. Esses cilindros contam com sistemas de válvulas e chaves que

evitam o vazamento de gás e, caso este ocorra, cortam a alimentação, evitando o

escape.

O GNV é mais leve que o ar, ao contrário do GLP, que é mais pesado. Em caso de

vazamento, o GNV se dissipa rapidamente na atmosfera, evitando formar os bolsões

que causam as explosões. O período de requalificação dos cilindros ocorre a cada

cinco anos. A requalificação visa a avaliar se o cilindro continua próprio para uso e só

pode  ser  realizada  por  empresa  certificada  por  organismos  credenciados  pelo

Inmetro.
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O cliente deve também verificar se componentes e cilindros possuem a marca da

certificação no produto ou na embalagem, composta pela logomarca do Inmetro e do

organismo certificador.

Tem-se como método de segurança que todos os serviços em kits e cilindros de gás

natural deverão ser sempre feitos por oficinas homologadas pelo Inmetro, e que se

deve sempre procurar uma oficina especializada instaladora. Sabe-se ainda que o

botijão de GLP jamais deverá ser utilizado para abastecimento de GNV. O botijão de

GLP é construído para suportar a pressão de trabalho de aproximadamente 9 bar,

enquanto que o cilindro de GNV suporta até 250 bar. Não se roda com qualquer tipo

de vazamento, e assim que notar algo suspeito o usuário deve sempre buscar oficina

especializada,  não  permitindo  que  curiosos  regulem  ou  façam  reparos  em  seus

veículos.

O  risco  de  combustão  é  menor,  pois  o  gás  só  se  inflama  a  620°C,  acima  da

temperatura de combustão do álcool (400°C) e da gas olina (200°C). Outro aspecto é

que durante seu abastecimento não há contato do combustível com o ar, diminuindo a

possibilidade de combustão.

A segurança do GNV, todavia, depende da estrita observância às normas, inclusive

na manutenção e durante o abastecimento. Apesar de o abastecimento de veículos

movidos  a  GNV,  em  postos  de  combustíveis,  ser  bastante  seguro,  requer  alguns

cuidados, assim como o de qualquer outro combustível.

A norma que define a cor com que devem ser pintados os cilindros para gases é a

NBR 12176 - Cilindros para gases - Identificação do conteúdo.

Em 27/2/2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - emitiu uma

errata, revisando essa norma, definindo que a cor dos cilindros que armazenam GNV

deve ser amarela. Em agosto de 2004, o Inmetro emitiu a Portaria nº 143, informando

oficialmente que os cilindros que armazenam o GNV podem ser pintados de amarelo.

Sabe-se ainda, que não existe perigo de explosão, pois, além de o GNV ser mais

leve que o ar, o sistema de armazenagem e compressão é dotado de válvulas de

segurança que se fecham caso haja algum rompimento na tubulação, além de existir

um sistema de exaustão caso ocorra algum vazamento. O GNV é mais seguro do que

qualquer  combustível  líquido.  Os  cilindros  de  armazenamento  de  GNV  são
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dimensionados para suportar a alta pressão na qual o gás é comprimido (200 bar -

pressão ideal para abastecer os veículos) e ainda situações eventuais como colisões,

incêndios, etc. Os acidentes registrados ocorreram no momento do abastecimento do

veículo e principalmente por  uso de equipamentos inadequados (kit  de conversão

instalado  em  oficinas  não  homologadas  pelo  Inmetro,  botijão  de  GLP -  que  não

suporta a pressão do GNV - ao invés de cilindro).

O conceito de segurança desse combustível já é reconhecido em todos os países

do  mundo  onde  ele  é  largamente  utilizado.  Nos  EUA,  um  país  que  prima  pela

segurança, o GNV é utilizado até mesmo em ônibus escolares e em Nova York, por

exemplo, é obrigatório.

Como mecanismo de segurança na preservação da vida não é por demais exigir

que os veículos  que utilizam o GNV sejam identificados ao serem abastecidos. A

inspeção  veicular  colabora  com  a  eficácia  da  lei.  Até  que  haja  conscientização

coletiva sobre a necessidade dos cuidados quanto à segurança, a multa é o elemento

de equilíbrio entre o costume e a lei.

-  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 2.635/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Família  Restaurada,  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 Família Restaurada, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  A Associação  Família  Restaurada,  fundada  em  19/12/2009,  é  uma

entidade  filantrópica,  beneficente  e  sem  fins  lucrativos,  e  que  tem  como objetivo

executar programas de qualificação profissional do trabalhador.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
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remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isso posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para as finalidades propostas.

- 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 2.636/2011

Dispõe sobre o fornecimento de lenços umedecidos desinfetantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As empresas que disponibilizam carrinhos de compras devem fornecer,

gratuitamente, lenços umedecidos desinfetantes ao consumidor.

Parágrafo único - Os lenços umedecidos devem ser utilizados para desinfetar as

barras dos carrinhos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: Carrinhos de mercadorias são considerados uma das mais importantes

ferramentas para os supermercados. Eles ajudam nas compras dos materiais para

casa e a transferi-los para a área dos estacionamentos. Mas tem-se ideia dos perigos

que acompanham esses carrinhos?!

Um estudo levado a cabo pela  Universidade do Arizona concluiu  que 72% dos

carrinhos de compras continham bactérias fecais e, em metade deles, foi localizada a

E.coli, uma bactéria que provoca dores de estomago, vômitos e diarreia, responsável

por cerca de 5 mil mortes no Estados Unidos.

As barras desses carrinhos as que mais contém bactérias entre os objetos que são

frequentemente  manuseados  pelas  pessoas.  Os  metais  sanitários  dos  banheiros

públicos não são tão contaminados como se pensa. Estudos provaram a presença de

mais de um milhão de germes em somente uma barra de carrinho de supermercado.

As pesquisas enfatizam que as barras dos carrinhos, entre as superfícies públicas,

são  as  mais  contaminadas  e  muito  mais  sujas  do  que  a  maioria  dos  banheiros
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públicos. A razão? Banheiros públicos são limpos e desinfetados regularmente, e os

carrinhos,  não.  Na realidade,  a  maioria  dos  supermercados  limpa  seus  carrinhos

algumas vezes por ano, se tanto.

Muitos  usuários  não  se dão conta do  grau de exposição a  bactérias  e  germes

desses carrinhos via fontes  como carnes ou aves,  crianças quando sentadas nos

carrinhos e outras fontes de doenças.

As barras dos carrinhos podem conter dez vezes mais germes que quase qualquer

outra coisa que a pessoa toca durante o dia.  Amostras  de algodão,  usados para

limpeza dessas barras, revelaram grande quantidade de germes, vírus, bactérias e

fluidos  orgânicos  em  sua  superfície  plástica.  Em  consequência,  com  todas  as

pessoas tocando nas barras dos carrinhos e mais as crianças que são colocadas

sentadas junto a essas barras, elas são continuamente contaminadas e acumulam

uma vasta quantidade de germes e vírus.

Considerando  os  benefícios  que  a  proposta  em  análise  proporcionará  aos

consumidores  das  redes  de  supermercados  e  sacolões,  é  que  submeto  a  essa

egrégia Casa de Leis este projeto.

- 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 2.637/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Condomínios Horizontais - ACH -,

com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Condomínios

Horizontais - ACH -, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

João Leite

Justificação:  A Associação dos  Condomínios  Horizontais  -  ACH -,  com sede no

Município de Nova Lima, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 11/11/2004,

que tem como escopo a integração dos condomínios com as comunidades carentes

circunvizinhas, com a implementação de projetos na área social, educacional e de



418
____________________________________________________________________________

qualificação  profissional,  entre  outras,  visando  o  desenvolvimento  sustentável  da

comunidade.

A Associação tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população,  motivo  pelo  qual  acreditamos  que  o  seu  reconhecimento  como  de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem realizando.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.638/2011

Dá a denominação de Vereador José Faustino à estrada que liga o Município de

Caeté ao de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Vereador José Faustino a estrada que liga o Município de

Caeté ao de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: Nascido em Barão de Cocais, José Faustino mudou-se para Caeté em

1928,  acompanhando  seus  pais.  Com  apenas  18  anos,  já  era  reconhecido  pela

dedicação e  qualidade nos  serviços  prestados.  Em Caeté,  casou-se  com Darciza

Roselmira  Amorim  Faustino,  com  quem  teve  9  filhos:  Maria  da  Conceição,  José

Odilon, Eni Inês, Marize de Lourdes, Enilce Maria, Célis Regina, Ênio Antônio, Elci

Aparecida e Eloisa Helena.

Entre 1938 e 1968, foi torneiro mecânico na Companhia Ferro Brasileiro, onde se

aposentou como contramestre da oficina em 1979. Durante 20 anos, foi presidente da

Corporação Musical Nossa Senhora do Bonsucesso, período em que foi adquirido o

terreno e construída a atual sede da entidade. Na Corporação, também atuou como

professor de música e maestro. Ele também presidiu o Clube Atlético Caeteense, a

Associação de Pais e Mestres do Grupo Escolar Dr. João Pinheiro e o Sindicato dos

Metalúrgicos de Caeté. Em 1962, foi eleito Vereador à Câmara Municipal de Caeté e
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reeleito  em  1970,  1972  e  1976,  presidindo  aquela  Casa  Legislativa  em  duas

oportunidades.  Exerceu  também  o  cargo  de  representante  dos  trabalhadores

metalúrgicos na Confederação Nacional dos Trabalhadores e Industriários - CNTI - e

o  de  representante  credenciado  no  extinto  INPS.  Faleceu  em  dezembro  do  ano

passado, aos 87 anos.

Ouvir  o  “Seu  Zé  Faustino”  discursar  na  Câmara  era  construtivo.  Falava  dos

principais  fatos  do  Município,  congratulava-se  com  quem  achava  que  estava

realmente  prestando  serviços  ao  bem  da  população  e  dava  “puxões  de  orelha”

naqueles  que não  o faziam,  não poupando nem seus  colegas  Vereadores.  Fazia

política  com  conhecimento  de  causa,  com  coragem  e  franqueza,  qualidades

essenciais para o exercício do poder. Destacava-se por exercer a solidariedade em

todos  os  momentos  de  seu  dia.  O  seu  exemplo,  a  sua  inspiração  e  os  seus

ensinamentos estão presentes e firmes na brilhante história pessoal e política do seu

neto, o Deputado Estadual João Vitor Xavier.

Considerando justa a homenagem pretendida, contamos com o apoio dos nobres

parlamentares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.639/2011

Declara de utilidade pública o Solar de Cultura Artística Arte Miúda, com sede no

Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Solar de Cultura Artística Arte Miúda,

com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  A Arte  Miúda  foi  fundada em 1988  com  o  objetivo  de,  através  da

integração das artes (plásticas, cênicas, musicais e dança), despertar o interesse e a

sensibilidade da criança a partir dos 3 anos de idade e do adolescente pela arte de
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um  modo  geral,  possibilitando  um  ambiente  propício  para  o  desenvolvimento  da

criatividade e a possível descoberta do talento artístico.

Desde  a  sua  fundação,  a  escola  vem  desenvolvendo  diversos  projetos  com  o

objetivo de resgatar e divulgar a cultura de Diamantina e região. Um exemplo é o

Memória Musical,  que visa cultivar e divulgar a tradição seresteira de Diamantina.

Esse projeto levou à formação do Grupo de Seresta Infanto-Juvenil da Arte Miúda,

que vem se apresentando com frequência em Diamantina e em diversas cidades

brasileiras.

Dentre as  diversas apresentações, merecem destaques a abertura do Minas ao

Luar em Belo Horizonte, no último semestre de 2000, a missa do aniversário de JK e

a  inauguração  do  auditório  do  Memorial  JK  em  Brasília,  as  inaugurações  da

iluminação de Natal em Belo Horizonte, no Palácio da Liberdade, e em Barbacena, na

Igreja  Matriz.  Outro  grande destaque  fica  por  conta  dos  dois  CDs  gravados  com

serestas, chorinhos e flautas: Diamantina - uma joia rara e Encantos de Diamantina,

divulgados em grande parte do Brasil.

O  projeto  Memória  Musical  é  um  dos  grandes  orgulhos  da  escola,  pois  busca

despertar  o amor  da  criança pela cultura,  procurando garantir  dessa forma a sua

preservação. A entidade possui diversos grupos musicais, como os de flauta, canto

coral, ritmos, cirandas infantis  e folclore, que se apresentam periodicamente. Além

disso, peças de teatro e exposições de artes plásticas acontecem de acordo com o

desenvolvimento do grupo.

Um  dos  grandes  momentos  da  casa  é  o  encontro  de  todos  os  alunos  para  a

realização do Recital de Natal, quando o coral recebe o nome de Pedacinho do Céu e

transforma a Catedral Metropolitana de Diamantina em um grande cenário de muitos

encantos, reunindo grande parte da comunidade, desde a fundação da escola.

A Arte Miúda desenvolve também um trabalho filantrópico de pesquisa e descoberta

de novos talentos na Sociedade Protetora de Infância - EPIL - e, a partir daí, integra

os alunos ao projeto oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolver os seus dons.

Assim,  conto  com  o  fundamental  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.640/2011

Dispõe sobre a criação do Programa Escola Protegida por Policiais  Militares  da

Reserva Remunerada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado,  no  âmbito  da Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais  -

PMMG  -,  o  Programa  Escola  Protegida  por  Policiais  Militares  da  Reserva

Remunerada do Estado de Minas Gerais, obedecidas as condições previstas nesta

lei.

Art.  2º  -  Para  implementação  do  programa  instituído  por  esta  lei,  os  policiais

militares da reserva remunerada poderão, nos termos do § 2º do art. 136 da Lei nº

5.301,  de  10  de  outubro  de  1969,  voluntariamente  e  em  caráter  transitório,  ser

designados para o serviço ativo, para atender necessidade especial relacionada a

atividades da Polícia Militar, conforme regulamento específico.

Parágrafo  único  -  Considera-se  hipótese  de  necessidade  especial  o  número

insuficiente de policiais militares na ativa para o desenvolvimento dos serviços na

área de segurança de unidades administrativas do Estado.

Art. 3º - A atividade do policial militar da reserva remunerada do Estado terá por

finalidade  precípua  a  guarda  de  escolas,  além  das  seguintes  unidades

administrativas:

I - guarda dos próprios estaduais;

II - guarda dos edifícios onde a administração pública desenvolva suas atividades;

III - guarda dos postos de saúde e hospitais públicos.

Art.  4º - Os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço

ativo nos termos desta lei perceberão, a título de gratificação, o valor correspondente

a um terço dos proventos da inatividade.

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de

inatividade do militar, por ocasião do fim do prazo de convocação.

§ 2º - As despesas decorrentes do pagamento da gratificação prevista no “caput”

deste artigo correrão por conta das dotações orçamentárias específicas consignadas
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no Orçamento do Estado para a PMMG.

Art. 5º - O quantitativo de militares a ser empregado nas atividades previstas no art.

2º desta lei será determinado por ato do Chefe do Poder Executivo, observada a Lei

nº 14.445, de 26 de novembro de 2002.

Art. 6º - Os policiais militares designados nos termos desta lei terão os mesmos

direitos e obrigações conferidos aos militares da ativa.

Art. 7º - Os policiais militares designados nos termos desta lei submeter-se-ão a

inspeção de saúde no início e no término da convocação

Art. 8º - Os procedimentos relativos à convocação para o serviço ativo dos militares

da reserva remunerada, bem como as demais normas complementares ao disposto

nesta lei, serão disciplinados em ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação: Dispõe o art. 144 da Constituição da República que a “a segurança

pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, que deve ser exercida

para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas”.

Apesar das dificuldades estruturais que são uma realidade no Estado, o Legislativo

muitas vezes busca alternativas para oferecer um pouco mais de segurança para os

administrados.  Nesse  sentido,  apresentamos  este  projeto  de  lei,  que  institui  o

Programa Escola Protegida por Policiais Militares da Reserva Remunerada do Estado

de  Minas  Gerais,  com  o  intuito  de  convocar  os  militares  da  reserva  remunerada

destinados a suprir a falta de profissionais na área de segurança pública.

Se este  projeto  for  transformado em  lei,  o  Poder  Executivo  ficará  autorizado  a

chamar policiais da reserva remunerada para a guarda de unidades administrativas.

Os serviços desses policiais consiste na guarda de edifícios onde a administração

pública desenvolve suas atividades, como escolas, postos de saúde e hospitais.

A violência é um fenômeno social que vem crescendo assustadoramente no mundo.

Sua  presença  tem  sido  constante  em  todos  os  espaços  da  sociedade  brasileira,

principalmente nas escolas, que eram antes consideradas um local seguro e hoje

têm-se transformado em palco para a prática de atos violentos.
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Vale lembrar que esta Casa Legislativa realizou o forum técnico “Segurança nas

escolas  -  por  uma cultura  de  paz”,  em  outubro  de  2011,  com  a  participação  da

sociedade civil e do poder público, no qual foram apontados problemas decorrentes

da  violência  dentro  e  fora do  ambiente  escolar.  Entre  as  propostas  indicadas  no

referido  fórum  para  combater  a  violência  escolar  está  a  contratação  de  vigias

noturnos e de porteiros diurnos.

Entende-se  que  os  policiais  militares  que  hoje  ocupam  a  reserva  remunerada

trazem em seu histórico profissional  o  treinamento,  a experiência  e  a maturidade

necessários  para  colaborar  com  os  serviços  e  manter  a  ordem  pública,  sem  a

necessidade de novas contratações, otimizando os recursos a serem empregados na

segurança pública.

Assim, considerando a relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres

pares para aprovação deste projeto.

-  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 2.641/2011

Declara de utilidade pública a Associação Construindo um Novo Horizonte,  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 Construindo um Novo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Liza Prado

Justificação: A Associação Construindo um Novo Horizonte, com sede na Rua Leda

Pinheiro  Chagas,  nº  252,  Bairro  Palmeiras,  Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma

entidade sem fins lucrativos que tem como escopo a implementação assistencial à

criança e ao adolescente, bem como às suas famílias, com o fim de contribuir para o

seu  desenvolvimento  físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,  em  condições  de

liberdade e dignidade.
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Assim, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.642/2011

Institui o Programa para Tratamento e Cicatrização de Feridas Crônicas no Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  no  âmbito  do  Estado  o  Programa  para  Tratamento  e

Cicatrização de Feridas Crônicas na forma desta lei.

Parágrafo  único  -  Entende-se  por  ferida  crônica  toda  lesão  que  provoque

interrupção da integridade cutânea e que se apresenta com recorrência frequente ou

por longa duração.

Art. 2º - São objetivos básicos do Programa:

I - prestar assistência médica, de reabilitação e farmacêutica plena aos usuários do

Sistema Único de Saúde - SUS -;

II  -  proceder à avaliação e ao acompanhamento multidisciplinar do paciente nas

mais  diversas especialidades médicas,  inclusive com assistência de nutricionistas,

psicólogos  e  agentes  sociais,  de  forma  a  diagnosticar,  mapear  e  promover  a

efetividade do tratamento da ferida crônica, buscando identificar a razão pela qual a

ferida não cicatriza;

III  -  fornecer  gratuitamente  os  medicamentos  e  biocurativos  específicos  para

cicatrização de feridas crônicas, em caráter permanente e contínuo, enquanto se fizer

necessário;

IV  -  promover  o  uso  responsável  e  racional  de  medicamentos  de  dispensação

excepcional fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde;

V - encaminhar o paciente para internação, mediante prescrição médica, em leito de

reabilitação em hospital geral ou especializado;

VI  -  prover  diagnóstico  e  intervenção  precoce  para  reduzir  ao  máximo  as

deficiências e danos sofridos pelo organismo;

VII  -  providenciar o tratamento adequado diante dos métodos e tecnologias que
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forem desenvolvidas para uma maior eficácia terapêutica.

§ 1º - Entendem-se por biocurativos os curativos obtidos do plasma e das plaquetas

de sangue que interagem com a pele e criam um processo natural de cicatrização em

lesões de difícil tratamento;

§ 2º - Inclui-se no contexto desta lei qualquer outro método, tecnologia ou produto

que se mostre comprovadamente mais eficiente no tratamento das feridas crônicas e

que esteja disponibilizado para uso.

§ 3º - A distribuição gratuita de medicamentos e dos biocurativos a que se refere

esta lei será realizada por meio do SUS na rede pública de saúde, por intermédio da

Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias ou existentes, consignadas no orçamento vigente,

suplementadas se necessárias, inclusive nos orçamentos futuros.

Art. 4º - A implementação do Programa pelo Poder Executivo Estadual deverá ser

precedida da análise de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício

em  que  deve  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  seguintes,  devendo  as  despesas

decorrentes da aplicação desta lei estar previamente previstas na lei orçamentária do

ano em que for implementado o Programa.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  baixará  os  atos  que  se  fizerem  necessários  à

regulamentação  desta  lei,  determinando  o  prazo  exato  para  implementação  do

Programa ora instituído, respeitando as determinações do artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Recentemente, pesquisadores e médicos da Faculdade de Medicina

da  Unesp  de  Botucatu,  chefiados  pela  médica  Elenice  Deffune,  Professora  de

Hematologia,  pesquisando o sangue humano,  desenvolveram três  novos produtos

terapêuticos,  que  foram  testados  em  aproximadamente  2  mil  pacientes  e  se

mostraram eficazes em 85% dos casos. Trata-se de um importante avanço na busca

da cura de feridas crônicas, com o desenvolvimento de uma linha de curativos que

interagem com a pele e criam um processo natural de cicatrização em lesões de difícil
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tratamento.

Os biocurativos, denominados biofibrin, gel de plaquetas e gel mix, são produzidos

a partir de dois componentes do sangue, o plasma e as plaquetas, provenientes do

descarte  do  banco  de  sangue,  quando  do  vencimento  de  sua  validade.  Muitos

pacientes que sofrem com as feridas por  anos (há casos com duração de quatro

décadas) enfrentam também dificuldades financeiras para comprar produtos à base

de colagenase para tratar das feridas, uma vez que os mais caros chegam a custar

US$400 a bisnaga.

Além de mais  barato,  o processo desenvolvido pela  Faculdade de Medicina da

Unesp de Botucatu,  que recebeu  o  nome de curativo  bioativo,  tende  a  ser  mais

eficiente que os tradicionais - "Os curativos comuns se limitam a higienizar a ferida ou

promover o conforto do doente. O bioativo interage com a pele criando condições

semelhantes ao processo de cicatrização fisiológico. Há outros produtos bioativos no

Brasil, mas seu custo é elevado”, explica a Dra. Elenice.

A inovação está em fase de patenteamento e muito em breve estará disponível no

mercado a um preço reduzido, não podendo o nosso Estado ficar fora desta nova

tecnologia  que  vem  a  favorecer  milhares  de  pacientes  que  enfrentam  toda  a

dificuldade desta enfermidade crônica. Por tratar-se de medida de grande alcance

social em favor dos menos favorecidos, conto com o apoio dos meus pares para a

aprovação  desta  proposição  visando  sempre  disponibilizar  o  melhor  tratamento

disponível para este mal na rede hospitalar pública do 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 2.643/2011

Dispõe sobre a concessão de licença para funcionamento de brinquedos em salões

e casas de festas infantis na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os salões e casas de festas localizados no âmbito do Estado de

Minas  Gerais  obrigados  a  apresentar  laudo  pericial  que  ateste  a  segurança  dos

engenhos mecânicos a serem utilizados como brinquedos pelo público.

Parágrafo  único  -  Deverão  ser  apresentados  também  laudos  anuais  que
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comprovem a manutenção dos aparelhos referidos neste artigo.

Art. 2º - O laudo pericial a que se refere o artigo anterior deverá ser emitido por

profissional  ou  empresa  com  prerrogativa  legal  para  tanto  e  que  se  encontrem

devidamente regularizados junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia do Estado de Minas Gerais - Crea-MG.

Art. 3º - Será obrigatória a vistoria prévia dos estabelecimentos referidos nesta lei

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 4° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar es ta lei em todos os aspectos

necessários à sua efetiva aplicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  visa  à  proteção  dos  que  utilizam

equipamentos nos salões e casas de festas, particularmente os brinquedos.

É urgente que as normas legais determinem que as empresas que trabalham com

brinquedos  em  salões  infantis  sejam  fiscalizadas  regularmente.  Deverão  ser

checadas as condições de segurança dos equipamentos de miniparques e demais

instalações, seus componentes e acessórios.

Ultimamente  aumentaram  os  relatos  sobre  crianças  que  se  machucam  nos

parquinhos  montados  em  festas  infantis,  em  decorrência  da  proliferação  de  tais

atividades empresariais por todo o Estado.

Desta forma, solicito aos meus pares o total apoio ao presente projeto de lei, que

muito  contribuirá  para  a  segurança de  nossas  crianças  quando  da  utilização dos

referidos brinquedos e equipamentos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.644/2011

Estabelece a obrigatoriedade de serviços de segurança profissional onde existem

correspondentes bancários no âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todas  as  casas  lotéricas,  agências  dos  correios,  caixas  eletrônicos  e
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estabelecimentos onde existir o serviço de correspondente bancário no Estado ficam

obrigados  a  ter  serviços  de  vigilância  profissional  com  a  finalidade  de  garantir  a

integridade física dos usuários, funcionários e proprietários.

§ 1º  -  A vigilância profissional  mencionada no “caput”  do artigo  será obrigatória

somente durante o horário de funcionamento do estabelecimento.

Art.  2º  -  Considera-se  vigilante  profissional  aquele  que  preencher  todos  os

requisitos previstos na legislação especifica em vigor (Lei nº 7.102, de 20 de junho de

1983).

Art.  3º - O descumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao infrator multa no

valor  de  10.000  Ufemgs  (dez  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado de  Minas  Gerais),

cobrada em dobro nos casos de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei apresentado busca garantir a segurança da população

que  utiliza  com  frequência  os  serviços  de  correspondentes  bancários  em  nosso

Estado.

É comum essas instituições sofrerem constantemente com as ações de pessoas

que aproveitam da falta de segurança para cometerem atos criminosos, pois como

não há segurança, a ação criminosa é facilitada.

Esses estabelecimentos bancários investem na segurança eletrônica, que por sua

vez é voltada para o patrimônio, e não para os funcionários e utilizadores desses

serviços. O bem maior que necessitamos tutelar é o bem da vida.

Com a obrigatoriedade de serviços de segurança profissional, esses locais ficarão

mais protegidos, pois a presença física de um vigilante tende a dificultar as ações de

bandidos e  trazer  mais  segurança  para  os  utilizadores  e  funcionários  desses

estabelecimentos.

A Lei nº 7.102, de 20/6/83, em seu art. 15 estabelece as atribuições do vigilante,

conforme veremos a seguir.

“Art.  15  -  Vigilante,  para os  efeitos  desta lei,  é  o empregado contratado para a

execução das atividades definidas nos incisos I e II do “caput” e §§ 2º, 3º e 4º do art.
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10.

Art. 10 - São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas

em prestação de serviços com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 8.863, de

1994).

I  -  proceder  à  vigilância  patrimonial  das  instituições  financeiras  e  de  outros

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas...”

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação de tal

medida.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.740/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.645/2011

Proíbe o uso de ftalato na fabricação de brinquedos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso de ftalato na fabricação de brinquedos.

Art. 2º - Estão abrangidas pela proibição de que trata o artigo anterior as borrachas

flexíveis em formato de argola que aliviam as dores provocadas pela dentição em

formação.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  do  disposto  nesta  lei,  entendem-se  por  produtos

destinados  ao público  infantil  material  escolar,  brinquedos,  mordedores,  chupetas,

mamadeiras,  artigos  de  puericultura,  roupas,  calçados  ou  quaisquer  produtos

concebidos para serem utilizados por crianças, especialmente para facilitar o sono, o

relaxamento, a alimentação e a sucção.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O ftalato é um aditivo usado em cerca de 87% dos plásticos usados na

fabricação de brinquedos. Ele funciona como uma espécie de amaciador do vinil ou

PVC. Existem brinquedos que são flexíveis e até viscosos graças à adição do ftalato

em sua fabricação. Alguns são mastigados pelas crianças nos primeiros anos de vida,
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como forma de incentivar o crescimento dos dentes e aplacar os efeitos dolorosos da

dentição em formação.

O problema é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ftalato causa uma

série de problemas à saúde, incluindo danos ao fígado, aos rins e aos pulmões, bem

como  anormalidades  no  sistema  reprodutivo  e  no  desenvolvimento  sexual.  Além

disso, ele é considerado altamente cancerígeno.

Diante do exposto,  apresentamos esta proposição e  contamos com o apoio dos

nobres pares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.646/2011

Obriga  as  empresas  que  prestam  serviço  de  teleatendimento  a  fornecer  ao

consumidor a opção de não permitir que a ligação seja gravada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As empresas que prestam serviço de teleatendimento no Estado ficam

obrigadas  a  fornecer  ao  consumidor  a  opção  de  não  permitir  que  a  ligação seja

gravada.

Parágrafo único -  Para  fins  do  disposto nesta  lei,  consideram-se empresas  que

prestam serviço de teleatendimento todas aquelas que mantêm atendimento direto e

de qualquer natureza com o consumidor por telefone, ainda que esta não seja sua

atividade-fim.

Art. 2º - A opção de que trata o art. 1º deve ser fornecida de forma clara e objetiva

no início da ligação, ainda que esta tenha sido realizada pelo consumidor.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  às

penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  4º  -  As  empresas às quais  se aplica  esta lei  deverão se adequar  as  suas

disposições no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Os  consumidores  do  Estado  já  se  habituaram,  nos  serviços  de
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teleatendimento,  a ouvir  a  seguinte  frase:  “Para sua segurança,  esta ligação está

sendo gravada”, ou frase similar.

Não é à toa que tal advertência é propagada nas ligações de teleatendimento. Na

verdade,  a  finalidade  dessa advertência  é,  pela  via  transversa,  fazer  com  que  o

usuário permita a quebra do sigilo da comunicação telefônica, que lhe é assegurado

no  art.  5º,  inciso  XII,  da  Constituição  Federal,  ao  argumento  de  que  esse

procedimento lhe proporciona segurança. Ocorre que, da maneira como é proferida, a

advertência soa para o usuário como uma verdadeira imposição, ou mesmo como

uma condição  sem  a  qual  o  atendimento  não  poderá  ser  realizado,  induzindo  o

consumidor a acreditar que permitir a gravação do atendimento vai lhe trazer alguma

segurança, como se preservar o sigilo da comunicação pudesse lhe expor a algum

risco.

A consequência prática dessa conduta é que, em caso de demandas nas relações

de consumo, principalmente na esfera judicial, a gravação do atendimento é exibida e

usada  como  prova  até  mesmo em  desfavor  do  consumidor,  que,  sem  perceber,

permitiu  a  gravação,  na  medida  em que não se  manifestou  de  maneira contrária

quando  ouviu  a  referida  frase:  “Para  sua  segurança,  esta  ligação  está  sendo

gravada”.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)

assegura o direito  de que ninguém é obrigado a produzir  prova contra si  mesmo,

cabendo frisar  que o sigilo  das ligações telefônicas é garantia constitucional  e só

pode ser quebrado por ordem judicial para fins de natureza penal.

Por isso, a permissão para autorizar a gravação do teleatendimento deve ocorrer de

maneira expressa e inteligível pelo consumidor, sem margem para qualquer dúvida, já

que o direito de informação é assegurado no art.  6º,  III,  do Código de Defesa do

Consumidor,  constituindo  prática  abusiva  qualquer  conduta  em  desacordo  com  o

sistema de proteção ao consumidor,  conforme prescreve o art.  51,  XV,  da Lei  nº

8.078, de 1990. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 55 do Código de Defesa do

Consumidor, os Estados têm competência para baixar normas relativas ao consumo

de serviços, estando devidamente caracterizada a legitimidade do Poder Legislativo

Estadual para propor normas que disciplinem a matéria.
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Por tais razões, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.647/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.899/2010)

Institui o Dia Estadual do Contabilista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Contabilista,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 21 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio

das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no

qualitativo,  registrando  os  fatos  e  atos  de  natureza  econômico-financeira  que  o

afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. De acordo com a

doutrina  oficial  brasileira  (organizada  pelo  Conselho  Federal  de  Contabilidade),  a

contabilidade  é  uma  ciência  social,  da  mesma  forma  que  a  economia  e  a

administração.  No  Brasil,  os  profissionais  de  contabilidade  são  chamados  de

contabilistas.  Aqueles  que  concluem  os  cursos  de  nível  superior  de  Ciências

Contábeis recebem o diploma de bacharel em ciências contábeis (contador). Existe

também o título de técnico de contabilidade, concedido aos que têm formação de

nível  médio/técnico.  Os  contabilistas  são  uma  categoria  unida,  respeitada  e

representativa de toda a sociedade, em todo o mundo. Como forma de uma justa e

merecida  homenagem  e  respeito,  o  dia  21  de  setembro  lembrará  esta  honrosa

categoria,  pois  ele  já  é  consagrado oficialmente  a  São  Mateus,  um apóstolo  que

coletou  anotações  e  dados  da  vida  de  Jesus  Cristo,  registrando-os  em  seu

evangelho. Por isso é justa, aceita e reconhecida esta correlação entre Mateus e os

contabilistas. Tanto as administrações públicas quanto privadas se encontram perante
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o desafio de melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos seus serviços.

No entanto, todos esses desafios têm de ser vencidos com orçamentos inalterados ou

mesmo reduzidos.  Assim,  ouve-se com frequência dizer  que um dos objetivos da

contabilidade  é  o  acompanhamento  da  evolução  econômica  e  financeira  de  uma

entidade. No caso, o adjetivo “econômico” é empregado para designar o processo de

formação de resultado, isto é, as mutações quantitativo-qualitativas do patrimônio, as

que alteram o valor do patrimônio líquido, para mais ou para menos, correntemente

conhecidas  como “receitas”  e  “despesas”.  Esse  desafio  é  confiado  aos  dignos  e

respeitados  profissionais  da  contabilidade,  e,  com  o  intuito  de  valorizá-los  e

reconhecer seu trabalho, propomos a essa magna Casa Legislativa, que representa

os anseios do laborioso povo mineiro, a instituição de uma data em sua homenagem.

- 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 1.864/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Copasa-MG pela conquista do Prêmio Nacional  de

Qualidade em Saneamento - Troféu Platina. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.865/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. João Eusébio Cruz e Flávio Tadeu Destro pela

posse, respectivamente, nos cargos de Chefe do 17º Departamento de Polícia Civil e

de Delegado Regional de Pouso Alegre. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.866/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Fernanda Pedrosa de Paula, professora da Escola

Municipal José de Calazans, por ter sido agraciada com o Prêmio Educador Nota 10,

da Fundação Victor Civita, categoria Educadora do Ano, promovido pela Editora Abril.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 1.867/2011, da CIPE Rio Doce, em que solicita seja encaminhado ao Governo

do Estado pedido providências com vistas à construção de fossas sépticas na zona

rural da Bacia Hidrográfica do Rio Doce . (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.868/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas
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à concessão de proteção policial à Sra. Maria Aparecida de Fátima, Diretora do Caic

da Escola Municipal Maria Silva Lucas, em consequência das agressões e ameaças

de morte feitas por um menor, ex-aluno da referida escola.

Nº  1.869/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé pedido de providências com

vistas  a  que  seja  requerido  ao  Ministério  da  Saúde  incentivo  antecipado  para

implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em Muriaé, de

acordo com as orientações e exigências constantes nas Portarias nºs 336/GM, de

19/2/2002, 189/SAS, de 20/3/2002, e 245/GM, de 17/2/2005.

Nº  1.870/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Nacional  Antidrogas  pedido  de  providências  para  que

sejam  enviados  ao  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública  de  Muriaé  5  mil

exemplares de "Uma história que precisa ter fim", publicação da Secretaria Nacional

Antidrogas e do Conselho Nacional Antidrogas, com os personagens da Turma da

Mônica, para distribuição entre crianças e adolescentes do Município.

Nº  1.871/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

criação de um centro socioeducativo na cidade de Muriaé, à implantação do projeto

Olho Vivo nessa cidade, com a participação de entidades locais, bem como à melhor

divulgação do serviço Disque Denúncia Unificado - 181.

Nº  1.872/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências

com vistas ao agendamento de uma reunião com representante da Seção Muriaé-MG

da OAB e com membros desta Comissão e outros parlamentares interessados, para

discutir assuntos relacionados à Justiça na região, bem como à implantação da 2ª

Vara Criminal na Comarca de Muriaé.

Nº  1.873/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil do Estado pedido de providências para que

sejam aceleradas e aprofundadas as investigações sobre o grande número de furtos

e roubos de gado e equipamentos agropecuários no Município de Muriaé e na região,

sejam aumentados os efetivos lotados na Delegacia de Polícia Civil de Muriaé e seja
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iniciada interlocução com o Comando-Geral da PMMG para a implantação de um

posto policial integrado com a Polícia Civil nessa cidade.

Nº  1.874/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para aumentar os

efetivos do 47º Batalhão da PMMG e implantar postos policiais militares fixos nos

distritos de Muriaé, iniciar interlocução com a Chefia de Polícia Civil do Estado para a

implantação  de  um  posto  policial  integrado  com  a  PMMG,  ampliar  o  serviço  de

patrulha móvel nas áreas rurais do Município e da região e implantar um sistema de

patrulha nas cercanias das escolas de Muriaé.

Nº  1.875/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação do

número de escolas estaduais em tempo integral em Muriaé, de modo a atender a

todos os educandos de cada unidade, implantando-se o contraturno com atividades

de cultura, esporte, lazer, alimentação e atendimento médico-odontológico; e para a

criação,  nesse  Município,  de  escola  de  formação  técnica  nos  parâmetros  do

Programa de Educação Profissional do Estado de Minas Gerais.

Nº 1.876/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. PM Paulo Valentim Perdigão, da 186ª Cia. do 39º

Batalhão de Polícia Militar, e ao 3º-Sgt. PM Victor Henrique de Amorim Vaz, da 84ª

Cia. do mesmo Batalhão, pela recente prisão de quadrilha de roubo de veículos em

Contagem.

Nº  1.877/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem pedido  de  providências  para  o

reforço emergencial da segurança na Escola Municipal Maria Silva Lucas e para a

execução do projeto arquitetônico de segurança elaborado para essa instituição.

Nº  1.878/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro de Referência de Assistência Social de Contagem pedido de

providências para o acompanhamento do adolescente L. F. S. S. e de sua família, em

face de agressões e ameaças de morte contra a Sra. Maria Aparecida de Fátima,

Diretora da Escola Municipal Maria Silva Lucas.

Nº  1.879/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja



436
____________________________________________________________________________

encaminhado ao Juizado, à Promotoria e à Defensoria da Infância e do Adolescente

de Contagem pedido de providências para que sejam aplicadas ao adolescente que

agrediu  a  Diretora  da  Escola  Municipal  Maria  Silva  Lucas  as  medidas  protetivas

pertinentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nº 1.880/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DNIT pedido de providências para a restauração da

AMG-1505, que liga a sede do Município de Monte Belo ao Distrito de Jureia.

Nº  1.881/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Procon-MG  e  à  Vigilância  Sanitária  Municipal  pedido  de

providências  para  a  fiscalização,  nos  bares  e  restaurantes  da  Capital,  das

embalagens  utilizadas  para  armazenamento  de  azeite  ou  óleo,  verificando  a

identificação do produto e o prazo de validade.

Nº  1.882/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  o

encaminhamento de projeto de lei fixando para os militares a jornada máxima de 40

horas semanais.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita a inclusão desta Casa, através

da Comissão de Segurança Pública, como parceira no Protocolo de Enfrentamento

aos Casos de Infrequência, Indisciplina e Infração Escolar,  idealizado pelo Projeto

Kássio, realizado pelo Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal

de Educação de Betim. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar pela Reforma Urbana no Estado de Minas Gerais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Anselmo José

Domingos,  Gilberto  Abramo (4),  Jayro  Lessa e  Sargento  Rodrigues  (2)  e Adelmo

Carneiro Leão e Carlin Moura

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada Liza Prado e dos

Deputados Tiago Ulisses, Alencar da Silveira Jr., Luiz Henrique e Rogério Correia.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei uma questão de ordem
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por  entender  que temos uma pauta, à qual,  obviamente,  a questão de ordem diz

respeito.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011  -  e  é  bom  esclarecermos  aos  nossos

convidados,  especialmente  aos  representantes  do  Sinjus  e  aos  servidores  da

Assembleia aqui presentes - está na chamada faixa constitucional, ou seja, enquanto

ele não for votado, a pauta estará trancada. Até o momento não há nenhum acordo

para que esse projeto seja votado. É bom que os servidores respirem fundo e tenham

paciência. O Deputado Rogério Correia, em reunião do Colégio de Líderes, já deixou

clara a sua posição, como Líder do PT, de que a votação desse projeto será obstruída

pela Bancada do PT e por este Deputado, Líder do PDT, em razão de uma série de

acordos  que  não  avançaram  nesta  Casa.  Solicitei  a  questão  de  ordem  visando

esclarecer esse ponto, para que os servidores fiquem calmos. Conforme manifesto do

Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª  Instância do Estado de Minas Gerais -

Sinjus -, os servidores reivindicam a esta Casa a urgente aprovação do Projeto nº

2.125, que contará, como sempre contou, com o meu apoio. Mas, nesse caso, ainda

teremos um longo caminho a percorrer para que a pauta seja destravada. Por outro

lado, ainda há um projeto que não chegou aqui. O projeto dos servidores do Judiciário

está pautado em 2º turno, mas ainda falta o projeto dos servidores do Legislativo, e,

infelizmente, não há acordo definido para que ele seja pautado. Eu havia dito a vários

servidores desta Casa, porque tinha essa informação, que o projeto seria aportado na

data de hoje, mas não houve acordo e consenso na reunião do Colégio de Líderes

para o projeto dos servidores do Legislativo. Portanto, é bom que se saiba que a

posição deste Deputado será também de obstrução. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria também de me remeter à

questão de ordem pelos  mesmos motivos do  Deputado Sargento Rodrigues,  mas

para esclarecer  como andam os  projetos  relativos a reajuste  de servidores nesta

Casa. Além do Projeto de Lei nº 2.125 e do projeto dos servidores desta Casa, citado

pelo Deputado Sargento Rodrigues, que ainda não veio à apreciação do Plenário, há

o projeto de reajuste de 5% para os servidores do Executivo das áreas de saúde,

administrativa e outras, e nenhum deles se encontra em condições de ser votado.

Explicarei o porquê do ponto de vista regimental, e gostaria que V. Exa. esclarecesse

se é essa a compreensão da Mesa da Assembleia. O Projeto de Lei nº 2.355, que
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está  hoje  na  faixa  constitucional  e  tranca  a  pauta,  é  relativo  ao  reajuste  dos

professores. A falta de acordo com os professores motivou a greve que todos viram,

de 112 dias. O governo pediu urgência ao projeto, e, por isso, ele hoje tranca a pauta.

Completaram-se 45 dias. Na reunião de ontem com os Secretários Danilo de Castro,

Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola, o Sind-UTE e os Deputados, solicitei que esse

projeto fosse retirado da urgência exatamente para que não trancasse a pauta, mas

não obtivemos resposta positiva do representante do governo, Secretário Danilo de

Castro, que nos remeteu à quarta-feira da próxima semana, a uma nova reunião de

negociação com os professores. Segundo ele, até lá esse projeto estará trancando a

pauta. A nossa posição é muito clara: que o governo retire a urgência do projeto,

porque os professores não querem que o projeto seja votado da forma que está, pois

ele significa liquidar com a carreira dos professores – é o projeto original. Estamos

negociando para tentar encontrar uma alternativa quanto à proposta apresentada pelo

governo. Bastaria o governo retirar o regime de urgência desse projeto que a pauta

estaria pronta para ser votada, com o projeto que o Sinjus solicita, mas não foi esse o

entendimento do governo. Até quarta-feira da próxima semana, depois do feriado, a

pauta estará trancada, portanto, sem aprovação desse projeto. Mas não é só isso.

Além  de  atrapalhar  o  projeto  do  Sinjus  e  atrapalha  os  professores,  que  ficam

pressionados,  e  quem vai  aprovar  um projeto  que liquida com a carreira deles  e

atrapalha o projeto dos servidores da Casa, que não entra em discussão e votação,

Deputado Carlin Moura, porque o governo solicita ao Presidente da Casa e à Mesa

que não pressionem pela aprovação do projeto dos servidores da Casa, para que isso

não pressione o  aumento  dos  demais.  Isso  está  condizente  com o  discurso  feito

ontem pela Secretária Renata Vilhena, quando veio discutir a dívida do Estado. Eles

decretaram  que  Minas  está  falida,  disseram  que  o  déficit  zero  era  mesmo  uma

mentira,  uma brincadeirinha,  e que o Estado deve R$67.000.000.000,00.  Por  oito

anos o governo disse que o déficit era zero, agora diz que tem uma dívida impagável.

A Secretária quer renegociar a dívida e diz que, com o valor da renegociação, espera

obter mais R$1.000.000.000,00 por ano. Ela deu alguns exemplos do que fazer com

esse valor. Achei que o primeiro compromisso seria com os servidores. Estão aí com

o choque de gestão há oito anos. Mas não, ela diz que pretende, com esse valor,
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fazer  4.000km  de  rodovias  em  Minas  Gerais.  Nem  se  lembrou  dos  salários  dos

servidores. Isso explica por que o governo está deixando o projeto trancando a pauta.

Queríamos, Sr. Presidente, solicitar do governo que retirasse o regime de urgência,

que  não  interessa  aos  professores,  para  destrancar  a  pauta.  Se  fizer  isso,  hoje

mesmo poderemos votar a data-base que foi prometida ao Sinjus e que o governo

não está cumprindo. Não cumpre por uma jogada, que é exatamente trancar a pauta.

Ora, se o Estado está falido, a Secretária e o Governador deveriam mostrar dados.

Como conseguiram fazer falir o Estado se o déficit era zero, se havia o choque de

gestão, se estavam economizando? Como o Estado chega de repente a essa falência

absurda que não tem dinheiro para cumprir o acordo com os servidores? Concluindo,

Sr.  Presidente,  na  quinta-feira  já  vamos  ter  de  novo  a  volta  da  mobilização  dos

servidores  públicos,  pois  nenhum  deles  teve  atendido  o  compromisso  feito  pelo

governo durante o primeiro semestre após as greves. Ou seja, estamos vislumbrando

para o ano que vem uma nova retomada do ciclo grevista. No caso da Justiça, ainda

para este ano os servidores já estão se mobilizando, conforme diz o Sinjus, para

iniciar o processo de greve. Tenho a dizer aos servidores que estou com eles. Com

esse governo, só pressionando se conseguem as coisas. Ele não consegue explicar

como o  Estado  faliu  depois  do  discurso  do  déficit  zero.  Então,  o  Secretário  e  o

Governador  poderiam,  pelo  menos,  retirar  o  regime  de  urgência  do  projeto  dos

professores,  que  é  um  compromisso  assinado  com  os  professores  de  que  esse

projeto  não seria votado do jeito  que estava.  Foi  por  isso,  aliás,  que a  greve foi

suspensa.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, admira-me muito a fala do Deputado

Rogério Correia. Parece que S. Exa. participou de uma reunião ontem em que estava

o tempo inteiro ou no Facebook ou no telefone, ou até mesmo atendendo os pleitos

de  seus  eleitores,  o  que  acho  muito  justo,  tanto  tuitando  no  Facebook  quanto

atendendo aos seus eleitores. Acho que o Deputado Rogério Correia perdeu ontem

uma grande oportunidade de dar  ouvidos a nossa reunião e de,  ao final dela, de

frente para o Secretário Danilo de Castro, dizer: “Secretário, está pactuado. Terça,

quarta e  quinta-feira votamos,  mas não teremos reuniões extraordinárias.  Terça e

quarta da semana que vem vence o prazo em que o projeto tranca a pauta. Vamos
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realizar uma reunião e deliberar sobre o projeto que diz respeito aos funcionários do

Estado”. Foi a palavra do Deputado Rogério Correia. Não bebi. Não bebo. Não faço

uso de bebida alcoólica. Estava em sã consciência. As palavras do Deputado Sávio

Souza  Cruz,  querendo  dar  suporte  à  fala  do  Deputado  Rogério  Correia,  também

fazem parte do mesmo jogo, de jogar com mentiras, de usar o microfone na forma de

mariposa, receber aplauso de quem participa das reuniões nas galerias, não falando

a verdade.  Prefiro  não ser  aplaudido,  mas  trazer  a  verdade para  esta  Casa,  tão

somente a verdade. O Deputado Rogério Correia traz informações diferentes das que

pactuamos na reunião. Eu falei que não bebi. O Deputado Sávio Souza Cruz talvez

não tenha prestado atenção ao pedir ao Deputado Rogério Correia para dizer, mas eu

disse que eu estava lúcido, conforme estou agora, para me reportar à minha fala, e

não à de V. Exa. Então, meu caro Presidente, acho que, ao usar o microfone para

levar a toda Minas Gerais a palavra de um líder, devemos fazê-lo com a expressão de

100% da verdade, do que foi pactuado. A fala de V. Exa., por exemplo, diz que a

Secretária deveria dizer como quebrou o Estado. Onde está escrito isso? O Estado

não deve a ninguém, ao contrário da Presidente do partido de V. Exa., que vem aqui e

leva 13% de juros de agiotagem do Estado. Isso foi debatido não por este Deputado.

Os Deputados Carlin Moura e Adelmo estão aqui. Esse, sim, é um dos grandes males

que tem atrasado a vida dos Estados que têm dívidas com a União. Então, ao se

fazer um compromisso, que seja inteiramente cumprido. Ao terminar a reunião ontem,

V. Exa. disse ao Secretário e a mim que as reuniões de hoje, de quarta-feira e de

quinta-feira seriam realizadas para que esse projeto cumprisse o interstício das cinco

reuniões. Preste bem atenção: eu não estava bêbado, estou dizendo eu, não V. Exa.

Repito  as  palavras,  para  que  V.  Exa.  não  me  interprete  mal.  Eu  estava  em  sã

consciência quando fechamos o acordo. Agora, se acordo lá não valer cá, temos de

fazer dois acordos, um lá e outro aqui no Plenário, Deputado Rogério. Em momento

algum eu falei de V. Exa. Eu, eu. Na reunião de ontem cedo, quando discutíamos a

PEC que diz respeito à polícia, V. Exa. se aproveitou da presença de parlamentares

de outros  Estados  e  disse  que aqui  talvez seja  uma mina diferente  daquela  que

conhecem  -  eu  estava  em  meu  gabinete  -,  e  agora  vem  dizer  que  Minas  está

quebrada. De onde veio essa ideia? Quais os números que V. Exa. traz para afirmar



441
____________________________________________________________________________

que o governo de Minas está nessa situação? Eu acho que o debate é sagrado, é

bom, desde que tenhamos a oportunidade de trazer  para este Plenário o que foi

pactuado. É só isso, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pelo art. 164

porque  o  Deputado  fez  uma série  de  insinuações.  Primeiramente,  disse  que  não

estava  bêbado.  Havia  alguém  bêbado  na  reunião?  Eu,  por  exemplo,  não  havia

cheirado cocaína. Quando digo isso, estou pressupondo que alguém cheirou cocaína

na reunião? Vamos com calma, Deputado. Tenha cuidado com as palavras. Eu não

aceito  insinuações.  O  que  aconteceu  é  que  solicitamos  ao  Secretário  Danilo  de

Castro a retirada do projeto da pauta. Ele nos disse que a posição do governo era

não fazê-lo. Aí, solicitei que, pelo menos, não houvesse votação. Reivindicamos que

o  projeto  fosse  retirado  da  pauta,  com  o  regime  de  urgência,  porque  não  havia

concordância com os professores e o sindicato. Existe o compromisso do governo em

não votá-lo  enquanto durarem as reivindicações e  a negociação.  O Secretário  foi

muito claro: a posição do governo é não retirar o projeto da pauta e aguardar até a

quarta-feira  da  outra  semana.  Repito:  foi  aí  que  solicitei  que  pelo  menos  não

houvesse votação. Reitero o pedido que fiz ao Secretário, que é a retirada do projeto,

para  votarmos  os  outros.  Não falo  isso  para  aparecer  ou  por  ser  mariposa.  Ora,

tenhamos cuidado com as palavras, Deputado. As pessoas têm o seu ponto de vista.

Se agradam a alguns e desagradam a outros, se as palavras de V. Exa. não agradam

a fulano ou beltrano, não temos de medir o que dizemos por aplausos e vaias que

possam  surgir.  Mas  V.  Exa.  não  pode  impedir  que  eu  manifeste  minha  posição

favorável ao servidor público, e por isso ser considerado como quem quer aparecer.

Faço a defesa dos servidores públicos porque acredito que estejam corretos, porque

havia e há compromisso do governo em conceder reajuste. E agora o governo diz

que está falido. Não estou inventando essa falência. Ontem, a Secretária expôs que a

dívida  é  de  R$67.000.000.000,00 e  foi  pedir  ao  governo federal  que renegocie  a

forma de pagamento de maneira que sobrem pelo menos R$1.000.000.000,00 dos
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R$4.000.000.000,00  anuais,  para  que  sejam  investidos  em obras  -  ela  citou,  por

exemplo,  4.000km de asfalto.  A dívida de R$67.000.000.000,00 está em todos os

jornais. Não existe déficit zero. É uma falácia! Foi um “marketing” político do Senador

Aécio Neves, que, aliás, é um bom marqueteiro. De fato, é fácil ser marqueteiro com

o dinheiro que ele  gasta.  O Tribunal  de Contas divulgou claramente  o  seu gasto

publicitário  em  oito  anos  de  governo:  R$1.278.000.000,00.  É  uma  Cidade

Administrativa jogada nos cofres da imprensa mineira para que não repercutisse a

falência a que ele levou o Estado de Minas Gerais.  O Senador Aécio Neves faliu

Minas Gerais.  Às vezes, sinto um dó do Prof.  Anastasia, que, aliás, só não é tão

grande porque ele não reage. Na verdade, deveria assumir que o Estado está falido e

ele próprio dizer que o Senador Aécio Neves faliu Minas e não explica como deixou

os servidores arrochados. A professora ganha o pior salário, ou melhor, o pior piso do

País: R$369,00. O governo diz que não tem dinheiro para pagar R$712,00. O salário

do pessoal do Tribunal de Justiça é também um dos piores do País, ou talvez, o pior,

assim como o da Polícia Civil. Quer dizer, o Estado está falido e o servidor humilhado.

Tenho de vir aqui justificar pelo art. 164 as insinuações que são feitas e com as quais

não concordo. Havia alguém bêbado na reunião ontem? Se havia, diga quem. Havia

alguém drogado na reunião? Sei que havia bêbado e drogado, na ficha do Detran,

quando foi feita uma “blitz” no Rio de Janeiro, no Bairro Leblon, e o Senador se negou

a soprar o bafômetro. Comigo não. De forma nenhuma aceitarei insinuações, seja lá

de quem for. Do contrário, para a imprensa é como se alguém na reunião estivesse

bêbado, Deputado Adalclever Lopes. Veja se pode! Havia alguém? Quem? V. Exa.

nem eu estávamos assim. Por que V. Exa. fez alusão a isso? Havia alguém cheirando

cocaína na reunião? Eu não cheirei cocaína. Essa não é a forma de se referir a isso.

Ponha os pingos nos “is”. Se pensa que havia alguém bêbado lá, V. Exa. diga e não

faça insinuações. V. Exa. não estava bêbado, nem eu e nem ninguém. Agora drogado

ou embriagado estava no Detran, no dia em que fizeram a “blitz” no Rio de Janeiro, o

Senador  que  faliu  Minas  Gerais  e  que  se  negou  a  soprar  o  bafômetro.  Há

testemunhas e provas.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
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O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, queridos

servidores  do  Estado,  dos  Tribunais  de  Justiça  e  de  Contas  e  da  Assembleia

Legislativa. Vim a esta tribuna hoje para denunciar a quebra do acordo feito entre o

governo do Estado e os servidores da educação. Esse último movimento grevista, Sr.

Presidente, foi o mais extenso, na história de Minas, dos servidores da educação do

Estado de Minas Gerais.

Aplicaram-se dois critérios, Deputados Rogério Correia e Bruno Siqueira, para a

remuneração dos servidores. Era preciso fazer a opção pelo regime de subsídio, que

representa  renunciar  a  todos  os  direitos  adquiridos  durante  a  carreira,  ou  pela

permanência no regime anterior,  com um vencimento básico de pouco menos que

R$400,00.

Caro Deputado Sávio Souza Cruz, o Estado se negava a aplicar o piso básico da

educação. O STF declarou a constitucionalidade do piso nacional básico. O governo

enviou à Assembleia Legislativa o projeto que estabelece o piso e não conta com a

concordância da categoria dos servidores da educação, Deputado Rogério Correia.

Deputado Pompílio Canavez, para que a greve fosse encerrada, o governo aceitou

suspender  a  tramitação  do  projeto  até  que se  encerrassem  as  possibilidades  de

negociação, conforme o termo de compromisso, que, aliás, está aqui, firmado entre o

governo do Estado, o Sind-UTE e uma Comissão desta Casa. Ontem esse termo foi

descumprido.  O  projeto  estabelecendo  o  piso  foi  enviado  para  a  Assembleia

Legislativa, sem a concordância, conforme disse, da categoria.

Para que a greve fosse encerrada, o governo aceitou suspender a tramitação do

projeto até que se esgotassem as possibilidades de negociação. Foi formada uma

comissão com membros do governo,  sindicato e parlamentares da Situação e da

Oposição, querido Deputado Sávio Souza Cruz, para negociar os termos do projeto. A

comissão tem a presença de membros do Parlamento porque é aqui, nesta Casa, que

é votado o projeto, e não na Cidade Administrativa nem no Sind-UTE; é votado aqui,

nesta Casa. É aqui que tramita projeto de lei, é dentro da Assembleia Legislativa.

Com a colocação do projeto em pauta ontem, desrespeitando o termo do acordo,

desrespeitando totalmente o termo do acordo, não há motivo para que a comissão

continue.  Caro  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  a  comissão  foi  extinta  ontem.  No



444
____________________________________________________________________________

momento em que o governo pautou o projeto nesta Casa, Deputado Antônio Júlio, ele

descumpriu  o  acordo;  nesse  momento,  ele  destituiu  a  comissão.  O  governo  não

cumpre a palavra. O governo não cumpriu o compromisso firmado. O governo está

faltando com os servidores da educação, está faltando com a palavra. Portanto, quero

encaminhar a todos os Deputados da comissão: a comissão acabou, ela foi extinta

ontem. O desrespeito foi  estabelecido aqui  ontem. A Assembleia faz o seu papel,

realiza  a  discussão  do  projeto  pelos  parlamentares.  Eu  falo:  o  defunto  está  aqui

dentro da Assembleia Legislativa, porque o governo do Estado não tem coragem de

dizer aos servidores que não tem dinheiro para pagar; não tem coragem de assumir

que o grande choque de gestão era a maior mentira, de dizer que nunca houve déficit

zero.  O  governo  novamente  mente.  E  agora  tenta  fazer  a  discussão  da  dívida

querendo jogar a conta para o governo federal. É uma mentira. O governo estava

maquiando dados,  como está maquiando também na segurança pública,  e,  como

sempre, com o seu Secretário de Estado, o enrolador-mor Danilo de Castro.

Sr.  Presidente,  qual  a  urgência  que  há  numa  comissão  em  funcionamento,

reunindo-se periodicamente  para  encontrar  o melhor  caminho,  a  melhor  forma de

encerrar  o movimento grevista? A não ser que a  intenção do governo tenha sido

formar uma comissão de enrolação, da Assembleia homologativa do Estado de Minas

Gerais.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado, eu, com V. Exa., faço parte

da  comissão  de  parlamentares  que  tentamos  mediar  avanços  na  negociação  do

governo  com  o  Sind-UTE,  assim  como  o  Deputado  Rogério  Correia  e  demais

parlamentares desta Casa. Somos oito Deputados que insistimos, com a maior boa

vontade, como é o papel desta Casa, sendo que o projeto será aqui, nesta Casa,

votado, como bem apresentado. É aqui que será aprovado ou não o projeto que trata

da carreira dos professores. E nós, todos os parlamentares, com muita boa vontade,

estamos realizando diversas reuniões. Realmente, as reuniões têm servido apenas

para  marcar  a  próxima  reunião;  termina  uma  reunião  e  marca-se  a  próxima,

geralmente para oito dias depois; mas desta vez será para mais de 10 dias.

Sinceramente, sou sindicalista, fui Presidente do Sindicato dos Bancários, negociei

com os banqueiros em nome dos trabalhadores, negociei com os governos federal e
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estadual, fizemos greve no extinto Bemge, no Credireal, quando ainda eram do povo

mineiro,  e  nunca  vi  uma  negociação  assim,  sem  perspectiva;  saímos  das

negociações frustrados, mais perdidos do que antes de começar as negociações.

Realmente, colocar o projeto da educação para tramitar  em regime de urgência

deixa-nos  num  grande  dilema.  Concordo  com  V.  Exa.:  fica  difícil  para  nós,

parlamentares, continuarmos nessa comissão, porque a conta pode vir parar nesta

Casa.  Nós poderemos ser  cobrados pelos  trabalhadores da educação por  termos

participado desse verdadeiro processo de enrolação.

Tenho  experiência  em  negociação.  Ontem,  o  Deputado  Rogério  Correia  e  os

demais fizemos um apelo ao Secretário Danilo de Castro para que retirasse o pedido

de  regime  de  urgência.  Ele  nos  disse  que  não,  só  na  próxima  semana.

Posteriormente,  nas  nossas avaliações,  chegamos à  conclusão de que,  da  forma

como está,  não há solução.  O governo tem de dar  a demonstração de que quer

realmente negociar sério, colocando os números na mesa. Sempre que dizem que

não podem pagar, os argumentos e os números não são apresentados. Pedimos, por

diversas vezes, que apresentassem os números e os argumentos, mas isso não foi

feito.

Parabenizo V. Exa., também eu concordo com a proposta. Se o governo não der a

demonstração de que quer negociar sério nem retirar o pedido de urgência - aliás, a

retirada  permitirá  a  votação  de  projetos  que  interessam  aos  outros  servidores  -,

deveremos  nos afastar  também da negociação.  Está  claro que trataremos com o

Sind-UTE e lhe explicaremos essa nova situação. Muito obrigado.

O  Deputado  Adalclever  Lopes  -  Antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Sávio

Souza Cruz, quero dizer que a negociação acabou, a partir do momento em que o

projeto foi posto na pauta. Há só a nossa intenção e a do Sind-UTE de negociar; do

governo,  não  há  nenhuma.  Isso  se  demonstra  a  partir  do  momento  em  que  faz

colocar,  de forma ditatorial,  antidemocrática, sem negociação, o projeto em pauta.

Isso é sinal de que ele destituiu a comissão.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* -  Deputado Adalclever  Lopes,  meu

colega de Vice-Liderança do PMDB, cumprimento-o pelo pronunciamento.  Lembro

que, quando foi formada essa comissão, fui convidado para, junto com V. Exa., os
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Deputados Antônio Júlio,  Pompílio Canavez e Rogério Correia e os Deputados da

base do governo, dela fazer parte, mas achei melhor não participar. E achei melhor,

porque vislumbrava esse final. Temos longa experiência no convívio com o projeto

que está em curso em Minas Gerais e sabemos que eles, do governo, não são afeitos

ao cumprimento de palavras e acordos. O descumprimento de mais um acordo, desta

vez com a Assembleia Legislativa, com os servidores da educação e com o povo de

Minas, não é novidade para este Deputado.

Acho que essa comissão de que V.  Exa. participa -  e sei da sua dedicação em

buscar o bom termo para o processo - foi extinta ontem pelo próprio governo, quando

fez colocar em pauta um projeto que deveria estar sendo discutido nas comissões.

Ele não discute, não avança e, sorrateiramente, de forma desleal, solicita regime de

urgência nesse projeto.

Quero dizer aos servidores da Justiça que este é o jogo do governo: sempre fingir

que faz as  coisas.  O projeto deles  está na pauta,  mas na frente ele colocou um

“rolha”, apresentou um requerimento de solicitação de urgência para outro projeto, o

que tranca a pauta. Assim o projeto dos servidores da Justiça está na pauta, mas

também não está. É sempre um jogo de faz de conta. Não está em curso, em Minas

Gerais,  não  é  nenhum  projeto  administrativo;  o  que  há  é  uma  campanha

desesperada,  obcecada,  custeada  com  dinheiro  público,  com  a  máquina  do

“marketing” comandada pela irmã do ex-Governador, Andréa Neves, conhecida como

a “Goebbels das Alterosas”, a que impõe a censura em Minas, influi em toda a opinião

publicada para construir a figura mítica e infalível de um homem que eles querem

desesperadamente fazer Presidente do Brasil. Por isso construíram o “marketing” do

“déficit zero”, que é mentira. Uma dívida de R$24.000.000.000,00 transformou-se em

R$70.000.000.000,00. Falam que a dívida de 13% do governo federal é grande, mas

pagam 18% de  juros  pelos  R$5.000.000.000,00 emprestados  na Cemig,  além da

dívida  com  o  governo  federal  e  com  o  Bird.  Jogam-se  R$1.300.000.000,00  em

publicidade para construir o mito. Eles não estão preocupados com a saúde, com a

segurança,  com  a  educação,  nem  muito  menos  com  a  Justiça.  Eles  estão

preocupados com a campanha, com o “marketing”, com a construção de uma figura

mítica. Eles querem divulgar para o resto do Brasil que aqui existe um “ser iluminado”,
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que  fez  um  Estado  diferente.  Minas  real  os  servidores  conhecem  bem:  Minas

quebrado;  Minas  esfoliado;  Minas  sem  futuro;  Minas  refém  de  um  projeto  de

“marketing”:  nem  se  pode  anunciar  que  o  Estado  está  quebrado  porque  fere  o

“marketing” da campanha do Senador.

É preciso que nos libertemos desse mito e resolvamos privilegiar a administração

pública de Minas, passando-a à frente da campanha desesperada do Senador. V.

Exa. aborda o assunto com muita propriedade. Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Adalclever  Lopes,  quero

parabenizá-lo pela lucidez com que trata o assunto e dizer-lhe que concordo com V.

Exa. O governo realmente tem de retirar  o pedido de regime de urgência para o

exame do projeto  e  possibilitar  o  debate  com os  professores,  de  maneira  livre  e

franca, o que, aliás, está no acordo que o governo assinou, com a presença de V.

Exa.. Portanto, ainda há tempo: basta que o governo retire o pedido de regime de

urgência e dê início a um processo real de negociação com os professores. Ainda

espero, Deputado, que isso ocorra; por isso, vamos aguardar mais um pouco antes

de sair  da Comissão. Vamos esperar um pouco, dar mais um pouco de crédito e

conversar com o Sindicato, para ver se isso é possível. Mas concordo com V. Exa.

que o governo precisa ter uma posição clara e retirar o pedido de regime de urgência

para esse projeto, para que a negociação se estabeleça. Por outro lado, o governo

apresentou agora, depois de todo esse procedimento, uma proposta muito ruim para

os  professores.  Ele  reduz  de  22%  para  5%  o  nível  de  promoção  na  carreira.

Imaginem: quem tem curso de licenciatura curta e for para a licenciatura plena, em

vez de ter  aumento de 22%, tem redução para 5% na carreira. Com o tempo de

serviço - vocês, que são funcionários públicos, podem entender -, o que ele propõe

aos professores é que, em vez da letra subir 3%, diminui para 1% a cada dois anos.

Essa é a carreira que ele propôs aos professores. Por isso houve uma rejeição dessa

proposta  pelos  professores.  O  governo  não  fez  uma  proposta  séria.  Pior:  a

implantação dessa carreira, com piso de R$712,00, está prevista para 2015. Isso não

é proposta que se faça para quem, durante 112 dias, fez greve, fez greve de fome e

ocupou este Plenário. Realmente, o governo está brincando de negociar. Quero crer

que isso ainda possa ser modificado; que o Governador Anastasia ainda possa se
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libertar do choque de gestão e começar a governar, para que haja um serviço público

de qualidade em Minas Gerais.

Deputado Adalclever Lopes, assim que o governo retirar  o pedido de regime de

urgência para o projeto, a pauta fica aberta, e talvez ainda hoje possamos votar o

projeto do Sinjus, que tem o nosso pleno apoio. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever  Lopes  -  Obrigado,  Deputado Rogério  Correia.  Peço  um

minuto para encerrar a minha fala, Presidente, observando que fizemos agora um

triste pronunciamento.  Gostaria  de  ler  o  último parágrafo do  termo de acordo:  “A

comissão será instituída através de resolução imediatamente após a suspensão da

greve da categoria e iniciará os trabalhos em até 24 horas após a sua constituição.

No  curso  das  negociações,  preservados  os  termos  do  Regimento  Interno  da

Assembleia  Legislativa,  será  orientada  a  Liderança  do  Governo  no  sentido  de

paralisação da tramitação do projeto de lei já encaminhado ao Poder Legislativo. A

partir da data da suspensão do movimento e retorno integral às atividades, cessa a

aplicação de novas penalidades”.

Esse foi o documento assinado pelo Secretário de Governo, pelos parlamentares e

pelo Sind-UTE. Portanto, Deputado Rogério Correia, de público, desta tribuna, peço a

minha retirada da comissão, porque não acredito mais, em hipótese alguma, nesse

governo. Aos que quiserem continuar acreditando, já que estamos próximos do Natal,

e Papai Noel está aí, digo: quem quiser acreditar em Papai Noel continue acreditando

nesse governo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - A minha vez de falar chegou mais rápido que eu

imaginava.

Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as  Sras.  Deputadas,  os  Srs.  Deputados,  os

servidores que nos acompanham nas galerias da Casa, os telespectadores da TV

Assembleia, o Deputado Rogério Correia, o Deputado Luiz Henrique, o companheiro

Deputado Duarte Bechir e os demais Deputados.

Sr. Presidente, o assunto que eu traria hoje para esta tribuna não será tratado mais.

Farei aqui, Deputado Rogério Correia, uma contraposição àquilo que já foi dito pelo
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Deputado que me antecedeu na tribuna desta Casa e também pelos Deputados que

fizeram um aparte a esse Deputado em seu pronunciamento há poucos minutos.

Parece que vivemos em Minas diferentes.  Parece que a minha Minas Gerais,  a

Minas  Gerais  do  Deputado  Luiz  Henrique,  do  Deputado  Duilio  de  Castro  e  do

Deputado Juninho Araújo é diferente da Minas Gerais de uma pequena minoria desta

Casa. Na minha opinião, por uma razão muito simples: essa pequena minoria não

quer  enxergar  a  Minas  real  e  se  deixa  levar  pela  emoção,  em  vez  de  fazer

comparações usando a razão em quaisquer setores ou segmentos. Aliás, faço aqui

um desafio, Deputado Sávio Souza Cruz, a V. Exa., que é um brilhante parlamentar,

afinal temos inúmeros e incontáveis avanços no Estado de Minas Gerais. É claro que

há  muito  por  fazer,  e  o  próprio  Governador  e  o  governo  reconhecem  isso.  Na

verdade, o governo gostaria que a situação estivesse muito melhor do que está hoje.

Queríamos nós que estivesse muito melhor do que está hoje, mas, se tomássemos

medidas demagogas, estaríamos em Minas Gerais vivendo aquilo que hoje vive a

Europa, especialmente a Grécia e a Itália.

É preciso termos responsabilidade e, acima de tudo, quem governa, quem tem a

caneta. Não foi à toa que a população de Minas Gerais elegeu por duas vezes o ex-

Governador  Aécio  Neves  como  Governador  de  Minas  Gerais,  com  uma votação

consagradora. Não foi à toa que a população de Minas Gerais elegeu, em primeiro

turno, o Governador Anastasia. Na verdade, a população confia no trabalho, confia na

gestão, confia no modelo apresentado e implantado em Minas Gerais há oito anos.

Agora, não estou aqui para ficar indo contra os servidores, para criar aqui embates e

fazer  um  discurso  impopular,  mas  para  fazer  uma  ponderação.  É  preciso  que

analisemos o Estado de Minas Gerais com a razão, e não com a emoção. É preciso

que deixemos de lado as nossas bandeiras políticas partidárias, pois o momento da

eleição vai chegar, Deputado Sávio Souza Cruz. Se há uma certeza na política, essa

certeza é que temos eleições de dois em dois anos.

No próximo ano, teremos eleições municipais que envolvem grandes e pequenas

cidades do nosso Estado. Daí a dois anos, teremos eleições estaduais e nacionais.

No entanto o momento das eleições, definido por lei, compreende os três meses que

as antecedem. Então não precisamos subir nesta tribuna aqui e fazer discurso de que
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está tudo horrível e de que Minas está quebrada, porque não é essa a realidade.

Minhas senhoras e meus senhores, tenho certeza de que temos pessoas dos mais

diversos  cantos  de  Minas  Gerais,  principalmente  em  Belo  Horizonte.  Quantos

avanços tivemos nos últimos oito anos, em se tratando de investimentos na nossa

cidade de Belo Horizonte, começando pela segurança pública, com a troca de todos

os carros de viaturas policiais  da Polícia militar,  sucateados ao longo dos últimos

anos? Hoje toda a frota de veículos da nossa Polícia Militar  de Minas Gerais, em

especial nas grandes cidades, é zero-quilômetro. Estou dando apenas um exemplo,

mas poderia dar inúmeros outros na área de segurança.

Quantas e quantas vagas em presídios foram criadas durante os últimos oito anos?

Muito mais que o triplo de vagas que tínhamos. E alguns vêm aqui dizer que não

houve avanços em Minas? Mais uma vez, digo que ainda há muito que fazer.

Servidores  da  educação,  a grande maioria  de vocês tem consciência de que o

Estado tem feito aquilo que pode.

O Deputado Sávio Souza Cruz está rindo ali, mas não tenho receio de ir contra

alguns que se encontram nas galerias, porque aqueles com quem me encontro nas

minhas andanças por Minas me dizem o contrário. E ouçam, senhoras e senhores

que estão nas galerias: encontro professoras, Diretoras,  serventes de escola,  e a

opinião deles é diferente. (- Manifestação nas galerias.)

Antes de conceder aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz, que está em primeiro

lugar e também porque é o mais velho, e depois concederei um aparte aos demais,

gostaria de dizer que precisamos tratar Minas, fazer análise com a razão, Deputado

Sávio Souza Cruz. Deixemos de lado as picuinhas e as disputas políticas pessoais.

Vamos deixar para fazê-las durante o processo eleitoral, que já está por chegar.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  Deputado  Gustavo

Valadares. Temos inúmeras divergências. Sobre o fato de o Aécio ter sido reeleito, o

Anastasia, poderíamos invocar que Hitler também o foi. Poderíamos lembrar que, na

primeira  eleição  direta  de  que  temos  notícia,  Barrabás  ganhou  de  Jesus  Cristo.

Sobretudo  quando  se  suprime  o  direito  da  informação,  não  podemos  invocar  o

resultado das urnas porque está ferida de morte a democracia.

Em  Minas  Gerais,  temos  o  comando  da  informação  por  parte  da  irmã  do
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Governador, Andrea Neves - insisto, a Goebbels das Alterosas -, que manipula toda a

verba publicitária,  altamente inflada a partir  do governo Aécio Neves para que se

construa esse mito que se pretendeu construir.

Mas  não  pretendo  abordar  as  nossas  divergências,  mas,  sim,  as  nossas

convergências  e concordâncias.  Também concordo e insisto  na tese  de que hoje

existem duas Minas diferentes que não dialogam entre si, o que cria uma espécie de

esquizofrenia política, Deputado Gustavo.

Minas da mídia é aquela que V. Exa. invoca; Minas que avança; Minas onde tudo

vai bem; Minas que é exemplo para o mundo; Minas que resolve todos os problemas.

E Minas real é aquela onde vivem os servidores públicos; Minas onde a segurança

não funciona; Minas onde a saúde não existe; Minas onde a educação está do jeito

que  está;  Minas  que  não  consegue  os  mínimos  investimentos;  Minas  que  não

consegue pagar piso salarial; Minas que não consegue até hoje resolver a questão do

14º salário, que é outra fraude. Minas real é aquela onde todos os Poderes foram

empastelados, onde esta Casa vive permanentemente de joelhos, fazendo só o que o

Aécio  manda;  onde a  Justiça  não  sentencia  contra  o  governo;  onde o  Ministério

Público  não  denuncia;  onde  está  tudo  dominado.  Reproduzimos  aqui  o  Aecinho

Malvadeza, os ares menos aprazíveis da Bahia. Está tudo dominado, e não, em nome

de algum interesse do povo mineiro, mas somente na obsessão presidencial. Por isso

esse mito das Minas que avançam, com o qual temos de conviver. O próprio governo

não pode renunciar e dizer a verdade ao povo mineiro: que Aécio quebrou Minas

Gerais. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Antes de conceder aparte ao Deputado Duarte

Bechir  e ao Deputado Luiz Henrique, quero falar  que parece que as verbas e os

investimentos publicitários de governo foram criados apenas por este último governo

que passou por Minas. Parece que os demais governos não faziam propaganda na

televisão, nas rádios e nos jornais escritos. Parece que o governo federal não faz

isso.

Peço hoje às senhoras e aos senhores que, quando retornarem às suas casas,

considerem apenas  um exemplo.  Tenho certeza  de que nos  encontraremos aqui,

amanhã.  Façamos uma contagem de  quantas propagandas  do governo federal  e
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quantas  do  governo  de  Minas  encontraremos  no  intervalo  do  “Jornal  Nacional”.

Amanhã estaremos aqui.  Eu estarei  aguardando as senhoras e os senhores para

debatermos quanto gasta o governo federal e quanto gasta Minas com publicidade,

Deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa. fala como se o governo federal não investisse

rios e rios de dinheiro em publicidade. Leia a “Carta Capital”, Deputado Sávio Souza

Cruz, a revista oficial do governo Lula.

Por  que  só  o  governo  de  Minas  não  pode  investir  em  publicidade? Já  dizia  o

Chacrinha que quem não se comunica se trumbica. Faz parte da gestão de governo

investimento em publicidade,  não é ilegal.  É preciso  que Minas,  nos seus quatro

cantos, em seus rincões, no interior, reconheça o que seu Governador faz por ela.

Não há nada de errado nisso.

Passem pelas rodovias do Estado e pelas rodovias federais e comparem. Visitem

os  hospitais  que atendem pelo  SUS e  façam um  comparativo  de  quanto  paga o

governo federal, na tabela do SUS, para se fazer uma cirurgia. O errado é quem? É o

governo do Estado? Sabem quanto paga o governo federal? Vejam as tabelas do

SUS, que não são remuneradas há anos e anos e anos. A saúde está errada por

conta  do  governo  de  Minas?  Façam  um  levantamento  de  a  quantas  andam  os

aeroportos das grandes cidades do Brasil. Por que isso está acontecendo? Porque o

governo federal não tem competência para administrar o que é dele. O errado é o

governo de Minas?

A plateia - É!

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Infelizmente,  esta  pequena  parcela  que  se

encontra nas galerias está se deixando levar pela emoção, e não, pela razão.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, serei breve,

até porque o tempo não é favorável.  A orquestra tem diversos artistas e diversos

instrumentos.  A  orquestra  de  Brasília  está  muito  bem  ensaiada.  Toda  vez  que

acontece um escândalo,  pautam nos Estados assuntos que não dizem respeito a

Brasília para esconder debaixo do tapete as coisas que lá acontecem. Tudo isso é

muito  bem  orquestrado.  O  apito  vem  de  Brasília  para  pautar  este  assunto  na

Assembleia esta semana, senão o Ministro Lupi cai. Na semana passada, foi o João;

três meses atrás, foi o fulano, sucessivamente, parecendo dominó.
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Vamos pautar algumas coisas dos Estados, senão vai sobrar muito espaço para os

Deputados  falarem  da  questão  de  Brasília.  Esta  é  a  fórmula  encontrada:  achar

problema e levantar situações que muitas vezes dizem respeito a eles próprios. Por

exemplo, o Deputado Sávio foi Secretário de Estado quando o Vice-Governador de

Minas era Newton Cardoso e o nosso saudoso Itamar era Governador. O Deputado

Sávio  poderia  trazer  em  uma  próxima  reunião  os  avanços  da  Secretaria  que

coordenava na época, os avanços que Minas registrou no período e seu crescimento.

Seria muito bom compararmos os governos, mas com as realizações. V. Exa. fala da

mobilidade urbana.  Belo Horizonte é outra,  hoje,  e todos veem, mas quando não

querem enxergar, podemos falar 10, 20 vezes que não vão enxergar nunca.

No começo da minha fala, disse que muitas vezes saio do Plenário sem receber

uma palma de ninguém. Mas quando vou para minha casa, estou convicto de que

falei somente o que sinto e sei que são verdades. Não falo nada para agradar. Em

nenhum momento disse algo para merecer aplausos. Os servidores que estão aqui

sabem do nosso empenho nessa categoria.  Todos eles sabem do empenho deste

Deputado, todos sabem. Mas não será com ataques, com despejo de ironias e de

ataques pessoais que vamos ajudar Minas Gerais e os senhores. Temos que buscar o

entendimento  e,  quando  gente  grande  se  reúne,  respeitar  o  semelhante  e  as

autoridades. Mas não é isso que estamos ouvindo nos microfones. Não vemos o

respeito às autoridades. Eles vêm aqui comparar pessoas do governo com a época

do  Renascimento  e  da  guerra.  Isso  são  discursos  vazios  de  quem  aproveita  a

oportunidade  de  falar  ao  microfone  para  ganhar  aplauso  e  se  transformar  em

mariposa. Não sou mariposa, sou da verdade, mesmo que eu não receba aplausos.

Obrigado a todos pelo carinho e atenção.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, aproveito

para apartear V. Exa. e, de início, agradeço ao nosso Governador Anastasia. Ontem o

Cetec se reuniu, e o Conselho Curador aprovou o termo de cessão de um terreno, Sr.

Presidente,  de  15ha  para  Diamantina.  Nesse  terreno  será  instalada  a  Estação

Conhecimento,  uma  PPP  entre  o  governo  do  Estado  e  a  Fundação  Vale.  O

investimento,  Deputado Gustavo Valadares, é de R$14.000.000,00 e promoverá o

desenvolvimento das crianças e do esporte em 26 Municípios do Alto Jequitinhonha.
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Então, temos o que comemorar.

Ao mesmo tempo, quero registrar o meu pesar pelo falecimento de Iraval Pires, ex-

Vereador, ex-Vice-Prefeito e ex-Prefeito de Diamantina, grande amigo nosso e mentor

espiritual. Portanto, deixo um abraço à família enlutada, na pessoa de seus quatro

filhos, quatro netos e de sua ex-companheira, Antonieta Pereira, com quem falei hoje

pelo telefone.

Quero  também  registrar  uma  alegria.  A  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri conquistou a 9ª posição no Enade. Então, hoje temos motivos

de tristeza, com a morte de Iraval Pires, e de alegria, porque o Governador Anastasia

está  fomentando  o  desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri

intensamente.  A prova disso  foi  o  termo  de  cessão  agilizado ontem  com  grande

rapidez para promover o desenvolvimento daquela região. Um grande abraço.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez,

coloco-me à disposição para continuar este debate. Não vão se esquecer, hein? Por

favor, o desafio está de pé. Hoje à noite, vamos ver, no intervalo do “Jornal Nacional”,

quem investe mais em propaganda, se o governo federal ou o governo de Minas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes -  Sr.  Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde.

Quero cumprimentar os servidores públicos estaduais, que se fazem presentes em

nossas galerias, e todos os mineiros que nos acompanham por diversas cidades de

Minas, por meio da TV Assembleia. Venho hoje à tribuna, Srs. Deputados, para fazer

um comentário sobre as  manchetes dos jornais  mineiros  de hoje,  que retratam a

reunião dos caciques do PSDB, que se reuniram no Rio de Janeiro para debater

sobre as bases do seu programa de governo para 2014.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Onde aconteceu a reunião?

O Deputado Paulo Guedes – No Rio de Janeiro. E aproveitaram para lançar uma

ofensiva contra a Presidente Dilma Rousseff e contra o PT. Eles agora querem, de

qualquer forma, Deputado Rogério Correia, desconstruir a imagem do nosso Partido.

Mas o que me chamou mais a atenção foram as frases destacadas por eles, como a
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do  Fernando  Henrique:  “O  governo  do  Presidente  Lula  deformou  o  que  foi  feito

antes”. Pergunto aqui para todo o mundo: o que foi antes, nos oito anos de Fernando

Henrique? Não consigo me lembrar de nada relevante, importante para ser desfeito.

Até porque principalmente nós, mineiros, não temos boas lembranças, pelo contrário.

A começar  pelo  PSDB  de  Minas,  quando  o  Governador  era  Eduardo  Azeredo  e

depois, o Itamar Franco. Eles comeram o pão que o diabo amassou. Minas Gerais

ficou oito anos sem verbas federais, sem recursos. Trataram este Estado a pão e

água.  Aí,  Deputado  Rogério  Correia,  o  Fernando  Henrique  vem  com  esta  frase

emblemática de que o Presidente Lula deformou o que foi feito antes. Muito pelo

contrário,  o  Presidente  Lula  fez  o  que  eles  não  fizeram  nos  oito  anos  que  o

antecederam. Eles não cuidaram do social, não se preocuparam com o Brasil, não

geraram emprego.

Há uma frase aqui, também, dos ex-Ministros da Fazenda e dos Presidentes do

Banco Central da época do Fernando Henrique. Eles afirmam categoricamente que

os juros poderiam ser menores. Deputado Elismar Prado, nos oito anos de FHC, a

taxa Selic chegou a 40% ao ano, e a média foi de 25% ao ano. Hoje a taxa está em

11% e cairá gradativamente, porque é uma meta da nossa Presidente Dilma diminuir

os juros no País. Sem falar do PIB, que crescia menos de 1% no governo deles e

hoje cresce à taxa de 5,5%. Basta lembrar também a geração de empregos. Eles

terminaram os oito  anos  sem gerar  um mísero  emprego no Brasil.  Hoje estamos

comemorando, depois de 8 anos de Lula e 10 meses da Presidente Dilma, a geração

de 18 milhões  de  empregos com carteira  assinada.  É por  isso  que,  às  vezes,  a

propaganda  do  governo  federal  incomoda.  Temos  o  que  falar,  Deputado  Rogério

Correia, e a propaganda de Minas, do PSDB não tem o que falar.

É difícil. Tenho aqui em mãos o relatório do que o Aécio gastou nos oito anos de

governo  só  com  publicidade:  R$1.278.000.000,00,  atualizados.  Realmente,  falta

dinheiro para outras coisas. Ele gastou muito com publicidade.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.

Parabenizo  V.  Exa.  pelo  pronunciamento.  De  fato,  nos  oito  anos  do  governo  do

Presidente  Lula  houve  um  saldo  gigantesco  de  qualidade  de  vida,  e  milhões  de

pessoas saíram da linha da pobreza. O País realmente, no governo Lula e agora,
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com a Presidenta Dilma, faz política de Estado. Percebemos isso pelos programas e

pelas políticas sociais do governo federal, como o Minha Casa, Minha Vida - agora a

meta é de 2 milhões de moradias populares - e o Universidade para Todos - ProUni -,

em que milhares de jovens gratuitamente têm acesso a universidades - o filho do

pedreiro agora pode ser doutor. Até formamos a primeira turma de médicos, e muitos

deles são pessoas de origem humilde que tiveram oportunidade de estudar por meio

do  ProUni.  Minas  Gerais  está  sendo  muito  beneficiada  com escolas  técnicas  em

todas as regiões. Na região do Triângulo, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas

receberam extensão da universidade federal. Está em discussão agora a cidade de

Araguari. Da mesma forma, foram beneficiadas várias outras regiões no Estado.

Só para dar um exemplo de Minas Gerais, V. Exa. falou muito da questão da dívida.

Hoje, na verdade, a dívida do Estado ultrapassa R$67.000.000.000,00, e o governo

continua com essa farsa do choque de gestão, que foi uma jogada eleitoral para dizer

que o Estado é moderno, ágil e transparente. Percebemos que, na realidade, tudo

isso é uma mentira.

O  governo  não  cumpre  sua  palavra  com  os  servidores  da  educação,  há  uma

negociação  que  não  foi  cumprida.  Acompanharemos  esse  assunto,  pois  os

professores de Minas Gerais recebem o pior salário do Brasil. Na área da cultura, que

é nossa área - presido hoje a Comissão de Cultura -, nem um centavo do Fundo

Estadual  de Cultura foi  liberado. Isso mostra que o Estado está quebrado,  que o

governo anterior deixou uma grande dívida.

Precisamos fazer política de Estado realmente. O governo gasta com publicidade e

propaganda  mais  de  1.000%  além  do  permitido,  e  muitas  vezes  trata-se  de

propaganda enganosa. Só para terminar, darei o exemplo da Cemig, que divulga que

tem “a melhor energia do Brasil”; entretanto ocorreu constantes apagões. O governo

do Estado cobra a maior carga tributária do Brasil. O consumidor residencial paga

mais de 40% de impostos sobre energia elétrica, que não tem qualidade nenhuma.

Então, percebemos que o choque de gestão é uma falácia.

Gostaria de solicitar a retirada do pedido de urgência para o projeto que trata da

educação, porque ele não atende os servidores da educação. Isso nos permitirá votar

o Projeto nº 2.125/2011, que visa a recuperar a defasagem salarial dos servidores do
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Judiciário,  que  estão  aqui,  legitimamente,  ocupando  o  espaço  democrático  desta

Casa. Eles necessitam de que esse projeto seja votado, para poderem ter um mínimo

de dignidade. Parabéns, Deputado! Estamos atentos ao problema da educação e dos

servidores do Judiciário.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Elismar Prado. Antes de

continuar, gostaria de conceder um aparte ao Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  quero

parabenizá-lo.  Acho que ficou  claro  para  os  servidores  do  Judiciário  que aqui  se

encontram que, infelizmente, não votaremos, mais uma vez,  o projeto de reajuste

deles, por obra e graça do governo do Estado. Um projeto em regime de urgência,

trancando  a  pauta,  não  nos  permite  votar  o  projeto  dos  servidores  do  Judiciário.

Exatamente, por esse artifício, fica, mais uma vez, prejudicada a aprovação da data-

base. Reitero que o PMDB e nós, da Oposição, ou seja, os parlamentares do PT e do

PCdoB, estaremos a postos para votar o projeto da data-base, assim que for retirado

o pedido de regime de urgência. Esse projeto não foi votado, assim como não foi

votado o projeto dos servidores desta Casa, porque há uma solicitação explícita do

governo do Estado para não se votar nada que signifique, para ele, gasto supérfluo.

Para nós, isso é investimento no serviço público! Há um nítido comprometimento com

o governo para não se votar nenhum projeto que signifique aumento, reajuste e data-

base,  incluindo-se  o  reajuste  dos  salários  dos  servidores  desta  Casa.  Fica-se

especulando, procurando saber por que o projeto do Legislativo não vai a Plenário.

Ora, é por um único motivo, ou seja, porque o governo não quer. O governo está, de

fato, falido, como ele próprio diz.

Queria  apoiar,  Deputado  Paulo  Guedes,  o  manifesto  que  me foi  entregue  pelo

Sinjus, cujos representantes estranham essa demora. Dou razão ao Sinjus, quando

apresenta algo estranho: a concessão de vale-refeição aos magistrados, que gera

uma despesa, a ser coberta com uma verba já garantida; no entanto, não há recursos

para cobrir a data-base dos servidores. Isso me parece, no mínimo, estranho.

Por  fim,  gostaria  de  ressaltar  que  ontem  foram  realizadas,  na  Assembleia

Legislativa, duas reuniões em que se demonstrou bem como o governo do Estado

está perdido em suas duas premissas. De manhã, discutiu-se a dívida do Estado, que
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é de R$67.000.000.000,00, mas deveria ter sido discutido o “déficit zero”. De manhã,

estava  em  pauta  o  “déficit  zero”,  mas  ficamos  surpresos  quando  nos  foram

apresentados  os  R$67.000.000.000,00  da  dívida.  O  governo  está  querendo

renegociar essa dívida e se declara falido. À tarde, fomos discutir com os professores,

na comissão de negociação,  mas ficamos sabendo que não há recursos e que o

choque de gestão será mantido; ou seja, é o símbolo do arrocho salarial em cima do

servidor público. De manhã, aparece a mentira do “déficit zero” e à tarde, o choque de

gestão,  responsável  por essa mentira.  Se o servidor  recebe tão mal,  como foram

gastos os recursos que o governo conseguiu com o choque de gestão? Isso fica

muito claro, e o Deputado Paulo Guedes tem razão. O valor de R$1.278.000.000,00

foi gasto com publicidade nos oito anos de Governo Aécio Neves. Isso é muito, é uma

daquelas “brasilinhas” que ele construiu -  e  foi  outro dinheiro jogado fora -  na tal

Cidade Administrativa.

Deputado Paulo Guedes, para finalizar, não é à toa, que ontem, no Congresso em

Foco foram entregues prêmios aos Senadores. Foram premiados ontem Cristovam

Buarque,  Eduardo Suplicy,  Lindbergh Farias,  Paulo  Paim,  Pedro  Simon,  Randolfe

Rodrigues,  Demóstenes Torres,  Ana Amélia,  Pedro Taques,  Rodrigo Rollemberg  e

Jarbas Vasconcelos, dos diversos partidos: PDT, PT, PMDB, DEM, PP, PSB. Claro,

não estava lá o mais sumido, Senador Aécio Neves, que parece que não faz falta

nenhuma no Congresso Nacional. Muito obrigado.

O Deputado Paulo  Guedes  – Obrigado,  Deputado Rogério  Correia.  Gostaria  de

apresentar mais um detalhe da fala de ontem do Aécio: “O malfeito, para este , só é

malfeito  quando  vira  escândalo,  antes  disso  é  bem-feito”.  Ou  seja,  o  PSDB,  o

Fernando  Henrique,  o  Sérgio  Guerra,  a  cúpula  tucana  usam  os  meios  de

comunicação aliados a eles para tentar colocar uma pecha no nosso partido, para

falar que nosso partido criou o mecanismo do empreguismo, do apadrinhamento, o

que não é verdade. Para terem ideia, em Minas Gerais existem 42 cargos federais de

livre nomeação, DAS, e a Presidente Dilma nomeou, se não me engano, quatro ou

cinco até agora. Ao contrário, só na lei delegada do Aécio foram criados 4 mil cargos

de livre nomeação, sem lembrar os apadrinhados pelo País afora que perderam a

eleição  e  estão  no  conselho  da  Cemig.  São vários,  ex-Prefeitos  de  Capitais,  ex-
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Senadores. Há muito dinheiro para outras coisas.

Srs. Deputados, quero fazer este contraponto e afirmar que as declarações dos

líderes tucanos nessa cúpula do Rio de Janeiro é, sem dúvida, um ato de desespero

de  um  partido  que  perdeu  o  rumo,  perdeu  o  discurso,  perdeu  o  foco.  Tiveram

oportunidade de fazer as transformações, ficaram no governo oito anos, quebraram o

País, venderam as nossas empresas, e hoje não admitem que nosso partido, o nosso

governo, o ex-Presidente Lula,  um líder operário,  tenha conseguido, com políticas

simples, acordar este gigante que é o Brasil,  fazendo um investimento pesado na

área social, com programas importantes como o Bolsa Família e o ProUni. Hoje há

uma manchete positiva nos jornais, até que enfim. Mais do que dobramos o número

de vagas nas universidades, são quase 7 milhões de brasileiros nas universidades -

na época do PSDB eram pouco mais  de 2 milhões.  A evolução na educação,  na

escola técnica, nos programas sociais, no Pronaf, no programa Luz para Todos, todos

são exemplos claros, e agora os programas Minha Casa, Minha Vida e Minha Casa,

Minha Vida Rural, que estão transformando a vida das pessoas.

Acordamos o Brasil, demos oportunidade a quem nunca teve de poder sonhar, de

poder comprar, de poder consumir. Hoje a classe média, que era composta de pouco

mais de 10 milhões de brasileiros, encontra-se com mais de 40 milhões de brasileiros.

É esse o milagre de fazer dividir o pão, de fazer multiplicar os recursos. Lula e o PT

fizeram  um  bem  ao  Brasil,  e  tenho  certeza  que não é  preciso  mais  tocar  nesse

assunto, porque o próprio povo brasileiro já reconheceu isso na eleição da Presidente

Dilma e vai reconhecer em outras eleições, porque sabe que o PT é importante para a

democracia e para as conquistas sociais. Quando querem desconstruir o PT, querem

é  desconstruir  o  Estado,  voltar  ao  governo  para  acabar  de  vender  as  nossas

empresas públicas e voltar ao Brasil que era antes, Brasil de poucos. Graças a Deus

chegamos ao fim dessa política errada, atrasada em que pensavam o DEM, o PFL, o

resquício da ditadura e o PSDB. Graças a Deus estamos em outro país, um País que

é respeitado hoje no mundo inteiro, referência mundial. O Brasil está no G-20, está

liderando, e, nos próximos cinco anos, seremos a quinta maior economia do mundo.

É esse o Brasil que dá certo, que o PSDB, a cúpula tucana e o DEM não aceitam,

preferem voltar ao Brasil de antigamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - 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

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.868 a 1.879/2011, da

Comissão  de  Segurança  Pública,  1.880/2011,  da  Comissão  de  Transporte,

1.881/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 1.882/2011, da Comissão de

Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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 do Deputado Sargento

Rodrigues (2) em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 85/2011 e do

Projeto de Lei Complementar nº 2/2011 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Gilberto Abramo em que solicita seja o Projeto de Lei nº 906/2011 encaminhado à

comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Turismo perdeu

o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,

do Regimento Interno,  requerimentos dos  Deputados Gilberto Abramo (3)  em que

solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 726, 816 e 850/2011, e

Jayro  Lessa  em  que  solicita  a  inclusão  em  ordem  do  dia  do  Projeto  de  Lei  nº

1.998/2011.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento do Deputado Anselmo José Domingos em que

solicita à BHtrans informações sobre a quantidade de pontos de ônibus existentes, de
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abrigos de pontos de ônibus, e de abrigos com exploração de propaganda comercial,

com endereços; cópia do contrato atual que regula a exploração comercial de abrigos

de  pontos  de  ônibus;  bem  como informações  sobre  processos  licitatórios  para  a

instalação  de  novos  abrigos.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

- A seguir, é submetido a votos e aprovado requerimento dos Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Carlin Moura, que foi publicado na edição anterior

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Rogério Correia, que foi publicada na edição anterior.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão Especial para, no

Prazo de 60 Dias, Estudar o Processo de Endividamento do Estado perante a União e

Analisar as Possibilidades de Renegociação dos Contratos de Refinanciamento em

Vigor, doravante denominada Comissão Especial da Dívida Pública, que foi publicada

na edição anterior.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória

por subsídio das carreiras Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras

do pessoal civil  da Polícia Militar e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresentou.  As Comissões de Administração Pública e de  Fiscalização Financeira

opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto.  Com a palavra, para discutir,  o Deputado Carlin

Moura.
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O Deputado Carlin Moura* – Exmo. Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia,

de  forma  especial,  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  que  ocupam  as  galerias  e

servidores  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Antes  de  abordar

propriamente  o  mérito  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  que  dispõe  sobre  o

aperfeiçoamento  da  política  remuneratória,  do  subsídio  dos  professores  da  rede

estadual de ensino, quero registrar que há impropriedade ao colocar o referido projeto

em fase de discussão.  Nesse momento, isso configura um rompimento do acordo

firmado por ocasião do fim da greve dos professores. O que ficou acertado naquele

momento? Que a tramitação da matéria ficaria suspensa até a comissão constituída

pelos Deputados e pelo Sind-UTE, juntamente com o governo do Estado, apresentar

uma emenda coroando o entendimento de que o piso nacional dos professores seria

contemplado.

Então o acordo pôs fim à greve de 114 dias dos professores da rede estadual de

ensino. A greve só terminou porque ficou acertado que o Estado respeitaria a decisão

do STF que diz que o piso nacional dos professores é vencimento básico e não os

benefícios agregados à carreira. Além disso, que ele estudaria uma proposta onde se

aplicaria o piso nacional dos professores no vencimento básico - aliás, aplicando ali

tanto  na  progressão  horizontal,  nas  letras  -  observados  os  3%  a  cada  letra  de

progressão - e nos níveis - observado o nível médio até o superior e observada a

progressão dos 22%. Obviamente que os professores também já sinalizavam que

aceitariam o piso proporcional, que, à época, corresponderia ao vencimento básico de

R$712,00, observada a correção que o piso nacional sofrerá a cada mês de fevereiro.

Portanto o governo rompeu esse acordo. Até o presente momento, no projeto que

se encontra em minhas mãos, não chegou a emenda que contempla as questões

desse  acordo  celebrado  e  prevê  a  aplicação  do  piso  nacional  na  carreira  dos

professores.  A  comissão  de  negociação  tinha  como  propósito,  objetivo  e  meta

estabelecer os prazos para o pagamento dessa nova remuneração dentro da carreira.

Então, se hoje já estamos aqui discutindo o conteúdo do projeto sem a emenda e o

acordo celebrado, pressupõe-se que houve esse descumprimento do acordo.

E o que é mais grave, Sr. Presidente, o Projeto nº 2.355/2011 está em tramitação



463
____________________________________________________________________________

em  regime de  urgência.  Ao  estabelecer  o  regime de  urgência,  estabelece-se  um

mecanismo regimental que impede a tramitação de outros projetos que também são

importantes de serem votados na Casa, como, por exemplo, o projeto de reajuste

salarial dos servidores do Tribunal de Justiça - aliás, esse é mais um ponto. No nosso

modo de entender, houve um descumprimento, pois, na semana passada, votamos

uma complementação orçamentária para o Tribunal de Justiça visando justamente

fazer a recomposição salarial dos servidores do Tribunal de Justiça. Ao pôr o Projeto

nº 2.355/2011 no regime de urgência, a Casa fica impedida, ou seja, nós, Deputados,

impedidos  de  justamente  votar  o  reajuste  salarial  dos  servidores  do  Tribunal  de

Justiça e, da mesma forma, dos nossos servidores da Assembleia Legislativa.

Com muita preocupação, vemos esse posicionamento, que, no nosso entender, é

de descumprimento de acordo. Isso não é bom. Por quê? Porque, na quinta-feira, os

professores corretamente já estão convocando uma assembleia geral. Acabamos de

pôr  fim  numa  greve,  e  os  professores,  confiantes  no  cumprimento  do  acordo,

estabeleceram esse voto de confiança, Deputado Paulo Lamac, na Assembleia e no

governo. Se o acordo não for cumprido, o que ocorrerá? Correremos o risco de os

professores,  por  descumprimento  unilateral  de  acordo  por  parte  do  governo,

retomarem a greve em pleno mês de novembro.

Com isso os nossos filhos, os nossos pais ficarão preocupados, porque o ano letivo

pode não acabar. E aí voltamos à velha questão: os professores estão corretos. É

importante que as pessoas que nos acompanham compreendam isso. Os professores

têm um plano de carreira previsto em lei, um plano de carreira legítimo, que ficou

praticamente congelado durante oito anos, sem nenhum reajuste real, sem nenhum

ganho real. E saibam ainda que os professores conseguiram, por meio de lei federal,

o estabelecimento do piso nacional dos professores.

Então se estabeleceu o piso nacional dos professores do ensino médio da rede

estadual. Num primeiro momento, diziam que o piso não poderia valer, porque era

inconstitucional. O Supremo, então, por unanimidade, reconheceu como legítima - e

fique atento você, pai de família que tem filhos na escola e que muitas vezes, de

forma injusta, ou talvez por não compreender todo o contexto, fica com receio de os

professores estarem em greve - uma lei federal que garantiu aos professores um piso
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nacional.  Ela  foi  confirmada  pelo  STF:  o  piso  tem  de  ser  pago.  Para  que  se

respeitassem o vencimento básico e a carreira, os professores fizeram uma greve de

112 dias. Depois, firmaram um acordo, que envolvia a Assembleia, envolvia o governo

do  Estado,  enfim  envolvia  todo  o  mundo,  e  puseram  fim  à  greve.  Mas,  um mês

depois, o governo não consegue cumprir  o  acordo. Se os professores voltarem a

fazer greve, a culpa não poderá lhes ser atribuída, de forma nenhuma. Eles estarão

agindo estritamente na defesa de um direito sagrado: o direito a uma remuneração

digna, prevista em lei e reconhecida pelo STF.

Se o Projeto de Lei nº 2.355/2011 tivesse sido apreciado antes do julgamento do

STF, eu diria até que caberia discussão quanto ao subsídio ser aceitável ou não. Mas,

depois que o STF decidiu, o subsídio é inconstitucional. Por quê? O que é o subsídio?

O subsídio inclui todas as remunerações dos servidores, as gratificações por tempo

de serviço, por escolaridade, enfim, por tudo o que o professor tenha obtido na sua

carreira durante 20 anos, 25 anos: curso de magistério,  curso superior,  mestrado,

doutorado, pós-doutorado, qualquer qualificação. E tudo isso foi aglutinado numa só

parcela, fixa, para afirmar “que Minas estava pagando o piso”; porém o STF diz que

não é assim, que não é possível, que é inconstitucional. E agora o Projeto de Lei nº

2.355/2011 está nesta Casa novamente, mas com um nome bonito: Aperfeiçoamento

da Política Remuneratória do Subsídio; subsídio esse que os professores de Minas

não aceitam. Eles já disseram, por ampla maioria, que não aceitam subsídio, porque

ele  viola  a  carreira,  viola  o  direito  adquirido  na  carreira  dos  professores  da  rede

estadual de ensino.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

Eu, como membro da comissão encarregada de negociar com o Sindicato e com os

demais partidos da Casa, quero dar a V. Exa. duas notícias importantes: a primeira

delas  é  que,  ao  finalizarmos  a  reunião  de  ontem,  ficou  acordado  que  o  projeto

transitaria por quatro reuniões. Na quinta e última reunião - que seria necessária -, se

não houvesse os encaminhamentos necessários,  se  não houvesse acordo com o

Sind-UTE,  o  projeto  seria  retirado  da  pauta  e  não  voltaria  a  Plenário  enquanto

perdurassem dúvidas. Isso foi incluído em ata.

A segunda notícia é que o Deputado Antônio Júlio propôs na reunião de ontem -
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ainda não foi divulgado, e informo em primeiríssima mão, a V. Exa. - buscar uma

fórmula de remuneração única, não permitindo que se pague em duas modalidades

aos servidores da educação. A proposta do Deputado Antônio Júlio é buscar todas as

vantagens que o servidor tem e incluí-las nesse modelo remuneratório. O subsídio,

por sua vez, dá ao servidor algumas vantagens e estabelece maior visibilidade à sua

remuneração.  Por exemplo:  uma professora que,  por  motivo de doença,  deixa de

lecionar, no período em que ela está em casa ou hospitalizada, não tem direito ao pó

de giz. O pó de giz, segundo a lei que o criou, a qual não é deste governo, só é pago

quando o servidor está em efetivo exercício, na função de docente. Então, o que o

subsídio propõe? Ele reúne tudo em uma fórmula de remuneração.

O que está proposto não atende por completo ao Sindicato, porque os professores

que têm mais tempo de carreira, acima de 15 anos, receberiam essas vantagens de

todos os anos - quinquênios e outras - até 2015 parceladas, desde que o governo

tenha capacidade financeira, de acordo com o que permite a Lei de Responsabilidade

Fiscal,  para  não  gastar  acima  de  50%  do  Orçamento  com  o  pagamento  aos

funcionários  públicos.  O Estado pagaria esses  benefícios  ao  longo desses quatro

anos, assim como foi feito também com a PMMG, que já tem, até 2015, a cronologia

de aumento dos seus soldos.

Apresento  a  V.  Exa.  essa  posição.  Na  reunião  de  ontem  avançamos  muito.  E,

repito,  os  avanços  não  estão  sendo  publicados,  porque  acho  que  não  se  deve

publicar nada enquanto não houver decisão final, pois ainda se trata de negociações.

Mas ontem o Sindicato pediu, e o governo está estudando a possibilidade -  e na

próxima quarta-feira dará uma resposta -, de que tivéssemos o início da remuneração

não com o valor de R$712,00, que seria o valor mínimo em relação ao valor do piso

nacional. Esse mínimo já estaria na casa de R$815,00, e a partir daí seriam somadas

as vantagens.

Há uma confusão envolvendo o  termo  “remuneração”.  Dizem  que  professor  de

Minas Gerais ganha “x”, ganha “x” de piso. A esse valor são somadas as vantagens

que todos os servidores da educação têm e que outros servidores do Estado não têm

- pó de giz, quinquênio, biênio. Essas vantagens perfazem o total. Antes de o piso ser

votado,  ninguém  ganhava  menos  de  R$935,00  aproximadamente,  para  um cargo
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cheio, com uma carga horária de 24 horas. É bom que se diga que esse valor é para

24 horas, e o piso seria de R$1.187,00, parece-me, para 40 horas.

Deputado Carlin Moura, V. Exa. tem demonstrado, ao longo de seu mandato nesta

Casa, ser atuante e preocupado, principalmente com os funcionários públicos e com

a presença do Estado nos momentos mais difíceis, em que haja necessidade de ele

intervir  diretamente.  Durante  o  mandato  passado,  fui  companheiro  de  V.  Exa.  na

Comissão de Participação Popular  e pude notar  a efetiva contribuição de V.  Exa.

quando discutimos orçamento participativo.  Sei  da sua preocupação e a louvo. V.

Exa.  está  certo,  pois  está  perfeitamente  sintonizado  com  os  clamores  de  Minas

Gerais.  Se eu não fizesse a V. Exa. essas observações que fiz sobre o que está

ocorrendo na comissão,  estaria  omitindo informações.  Estava previamente  inscrito

para discutir o Projeto de Lei nº 2.355/2011, porque tenho essas informações, mas

me senti muito à vontade para fazer este aparte, que lhe agradeço.

Quero dizer que, na minha visão, o projeto tranca hoje a pauta, mas, depois de

quatro reuniões, já não a trancará, porque houve um acordo entre as Lideranças.

De  qualquer  forma,  ainda  hoje  vou  levar  essa  questão  ao  conhecimento  do

Secretário de governo para conversarmos sobre a necessidade de repactuarmos e de

dispensarmos  a  urgência.  Vou  levar  ao  governo  essa  posição  e,  se  isso  for

necessário, tomaremos o caminho que melhor convier aos andamentos dos trabalhos

desta Casa.

Mas que seja dito a V. Exa., a todos os que participaram desta reunião e aos que

nos  acompanham  pela  TV  Assembleia:  não  está  havendo  quebra  de  acordo.  O

acordo formalizado ontem, na presença da Bia, do Sind-UTE, foi que ele tramitaria

em  quatro  reuniões;  na  quinta  e  última,  aí,  sim,  seria  retirado  da pauta,  se  não

houvesse os entendimentos necessários para sua votação nesta Casa. Trago essas

informações, agradecendo a V. Exa. pelo espaço. Espero contribuir efetivamente em

todos os debates, trazendo sempre a nossa opinião sincera. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* – Sou eu quem agradece ao Deputado Duarte Bechir as

informações  bastante  esclarecedoras  e  pertinentes.  Mas  gostaria  de  fazer  uma

reflexão. Nessas horas, a prudência é não só muito necessária, mas também exigida.

Obviamente,  compreendo  que  a  comissão  de  negociação  dos  Deputados  tem
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autonomia  até  para  estabelecer  um  calendário,  mas  quero  relembrar  que  o

estabelecido com a categoria, com os professores, foi que o projeto seria suspenso

até ser formalizada nova proposta de aplicação do piso na carreira. Assim, no meu

entendimento, salvo melhor juízo e com o maior respeito do mundo, não foi prudente

que o projeto retornasse à Casa em regime de urgência. Isso cria instabilidade, cria

um clima de inconstância e, para ser mais direto e popular, um clima de desconfiança.

A negociação se faz com base na confiança. A confiança é tudo em um processo de

negociação.

Agora  ficamos em uma situação,  no  mínimo,  complexa e  delicada,  já  que está

marcada para a próxima quinta-feira uma assembleia dos professores, que ficam com

a  pulga  atrás  da  orelha,  e  ao  mesmo  tempo  os  servidores  do  Judiciário  e  da

Assembleia Legislativa também ficam pensando no imbróglio que arrumamos para

eles. Fato é que estamos impedidos de votar o reajuste dos servidores do Judiciário –

que foi  acordado,  porque fizemos a complementação orçamentária do Tribunal de

Justiça – e do Legislativo. Ou seja, acho que isso foi pouco prudente e merece uma

reflexão maior.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) – Obrigado, Deputado Carlin Moura. Gostaria

de  fazer  coro  ao  estranhamento  de  V.  Exa.  Também  fiquei  satisfeito  com  as

justificativas apresentadas pelo Deputado Duarte Bechir, mas compartilho da opinião

de  V.  Exa.  de  que  devemos  ter  muita  cautela  com  os  acordos  firmados,

especialmente  com  aqueles  firmados  publicamente  e  com o  envolvimento  de  um

grande número de pessoas. De fato, a impressão que nos dá – o que causa uma

insegurança  muito  grande  –  é  que  o  processo  está  em  andamento.  Aliás,  a

comunicação que os professores fizeram conosco foi para dizer que “o gato subiu no

telhado,  ligaram  o  trator,  ligaram  o  Massey  Ferguson”.  Ou  seja,  essa  atitude

realmente  causa  uma  insegurança  muito  grande,  e  não  podemos  concordar  e

compactuar com isso.

Concordo com V. Exa.: a cautela neste momento, quando as negociações estão em

andamento,  é  muito importante.  De fato,  foi  acordado que o projeto só voltaria  a

tramitar quando fosse apresentada à Casa uma nova proposta, o que não aconteceu.
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Então  concordo  plenamente  com  as  ponderações  que  V.  Exa.  traz  a  Plenário.

Entendo que, conforme foi apresentado pelo Deputado Duarte Bechir, seria prudente

e de bom tom que o governo acolhesse a sugestão de V. Exa. de retirar a urgência do

projeto.  Isso  viabilizaria  a  tramitação  de  outros  projetos  importantes  na  Casa  e,

acredito, amenizaria esse clima de insegurança e dúvida. Tenho certeza de que não

foi intenção de nenhum dos membros da comissão causar isso, mas, realmente, de

ontem para hoje foi provocado esse clima em nossos professores, essa categoria tão

sofrida e que já foi obrigada a passar por um período longo, inédito, de luta por um

direito consolidado e consagrado por lei. Na verdade, não podemos concordar com

que uma categoria tenha de lutar intensamente, como os professores tiveram de fazer

neste semestre deste ano, por algo que já está consagrado em lei.

Vemos que, depois de toda essa batalha para que o governo reconhecesse uma lei

federal,  ainda  existem  essas  idas  e  vindas.  No  entanto,  acredito  que  nossos

professores e nossa educação mereçam tratamento diferente desse.

Gostaria de agradecer a V. Exa., Deputado Carlin Moura, por trazer essa discussão

tão importante. As considerações apresentadas pelo Deputado Duarte Bechir também

acrescentam e enriquecem bastante a discussão.

O Deputado Carlin Moura* – Muito obrigado, Deputado Paulo Lamac.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, considerando as ponderações do ilustre

Deputado  Paulo  Lamac,  as  importantes  informações  trazidas  ao  Plenário  pelo

Deputado Duarte Bechir, diante da confiança de que é possível retomar a bom termo

as negociações e considerando a ausência de quórum no Plenário, apesar de ainda

me  faltarem  5  minutos  para  conclusão  da  discussão,  gostaria  de  pedir  o

encerramento,  de  plano,  da  reunião  preservando-se  o  tempo  que  me  falta,  pois

acredito  que é  possível  ainda retomarmos  os bons termos  da negociação com a

retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.355/2011 e com a imediata votação do projeto

dos servidores do Judiciário e da Assembleia Legislativa.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, 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 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2011

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

- Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Entrega de placa - Palavras do Sr.

Carlos Lindemberg -  Apresentação musical - Palavras do Governador do Estado -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Alencar  da Silveira Jr.  -  Jayro Lessa -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir - Ivair

Nogueira - João Vítor Xavier - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Paulo Lamac - Rogério Correia - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro de Cronistas Políticos e

Parlamentares - Ceppo - pela posse de sua nova diretoria.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,

Governador  do  Estado;  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do  Estado;  Carlos

Lindemberg, Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas

Gerais  -  Ceppo  -;  Regis  Souto,  Secretário  Municipal  de  Comunicação  de  Belo

Horizonte,  representando  o  Prefeito  Municipal,  Márcio  Lacerda;  Vereador  Léo

Burguês,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Deputado  Federal

Bernardo  Santana  de  Vasconcellos;  e  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  as  presenças  dos  Exmos.  Srs.  Danilo  de

Castro, Secretário de Governo; Deputado Gil Pereira, Secretário de Desenvolvimento

dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas;  Ronaldo  Magalhães,

Subsecretário dessa Secretaria e ex-Deputado; Jairo Léllis, Chefe da Polícia Civil; da

Exma. Sra. Vereadora Sílvia Helena, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; dos

Exmos.  Srs.  Vereador  Amarílio  Augusto  de  Andrade,  da  Câmara  Municipal  de

Barbacena; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig e ex-Senador; José Santana de

Vasconcellos, Vice-Presidente do BDMG, ex-Deputado e ex-Presidente desta Casa;

Antônio Adônis Pereira, Prefeito de Juatuba; Itamar Ribeiro Toledo, Prefeito de Dona

Euzébia;  Rogério  Avelar,  Prefeito  de  Lagoa  Santa  e  Presidente  da  Granbel;

Vereadores Pablito,  Tarcísio Caixeta e Joel Moreira, da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; e Deputado Federal Weliton Prado.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, sob

a regência do Subten. Marcos Antônio Reis.

- 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, da mensagem encaminhada pelo Senador Aécio

Neves. (- Lê:) “Sr. Presidente, recebi o convite de V. Exa. para participar de reunião
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especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais de homenagem à nova Diretoria

do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - Ceppo -, hoje, 7

de  novembro,  às  20  horas.  Sirvo-me  desta  oportunidade  para  agradecer-lhe  o

convite.  No entanto,  estou participando do seminário 'A nova agenda - desafios e

oportunidades para o Brasil', que acontece, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, e traz

um bom debate sobre questões importantes do cenário nacional.  Transmita minha

saudação especial ao Deputado Alencar da Silveira Jr., autor da brilhante iniciativa.

Atenciosamente, Senador Aécio Neves.”

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Exmo. Sr.  Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente da Assembleia de Minas Gerais;

Exmo. Sr. Antonio Anastasia, Governador do Estado; Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho,

Vice-Governador, que nos mostrou que podemos não apenas legislar, mas exercer

um belo  papel  no Executivo  -  homens como o  Alberto  saíram desta Casa,  desta

tribuna,  do  comando  deste  Poder  Legislativo  -;  Exmo.  Sr.  Carlos  Lindemberg,

Presidente  do  Centro  de  Cronistas  Políticos  e  Parlamentares  de  Minas  Gerais  –

Ceppo -; Exmo. Sr. Régis Souto, Secretário de Comunicação da Prefeitura de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; Exmo. Vereador Léo Burguês,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Deputado  Federal  Bernardo

Santana de Vasconcellos; senhoras, senhores e telespectadores da TV Assembleia,

não poderia deixar de lembrar hoje que criamos essa TV há 16 anos, quando esta

Casa ainda era  muito  fechada.  Tivemos a  oportunidade de subir  nesta  tribuna e

solicitar a criação da TV legislativa para levar os acontecimentos do dia a dia, com

transparência, para toda a Minas Gerais. Brevemente estaremos também em canal

aberto em Belo Horizonte.

A democracia brasileira vem avançando a passos largos. Nossas instituições estão

mais fortes, mais republicanas e mais compromissadas com a transparência de suas

ações. Caminhamos para uma perfeita distinção entre o que é público e o que é

privado. Nesse contexto, a imprensa, sobretudo a política, tem um papel fundamental

nesses avanços. Os repórteres políticos descobrem as falhas, investigam e tornam

públicos  os  atos  impróprios  dos  agentes  políticos  de  nosso  país.  Temos  visto

inúmeros casos de corrupção, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e
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municipais. Claro que precisamos combater com veemência essa prática ainda muito

entranhada  nas nossas  instituições.  Por  outro  lado,  há  um ponto  positivo  nessas

denúncias: uma imprensa combativa e que fiscaliza as ações dos homens públicos.

Pior seria como ocorre em muitos países em que há corrupção e silêncio por parte da

imprensa.

Em  Minas  Gerais,  como  político  e  membro  do  Ceppo,  tenho  acompanhado  o

importante trabalho realizado por nossos repórteres e editores de política. São, sem

dúvida nenhuma, profissionais sérios, compromissados com a ética e, principalmente,

com  a  informação  de  qualidade.  Por  isso,  senhoras  e  senhores,  essa  justa

homenagem  a  esses  homens  e  mulheres  que  dão  uma  enorme  contribuição  à

democracia mineira e brasileira. Em seus 42 anos de história completados em agosto,

o Ceppo vem promovendo debates, conferências e seminários, a fim de qualificar não

só os jornalistas mas também a atividade política no Estado. Quero deixar aqui meus

sinceros votos de sucesso a todos os membros da nova diretoria empossada hoje.

Deixo meu abraço ao Presidente Carlos Lindemberg, que soube conduzir até agora, e

tenho certeza no futuro, os destinos da Ceppo; e aos meu grandes amigos Márcio

Dotti, Manoel Fagundes Murta, Eduardo de Ávila, Wanderley Reis, Acir Antão, Sérgio

Moreira, João Carlos Amaral, Jadir  Barroso, Fábio Reis, Eujácio Silva, Luiz Carlos

Bernardes -  o Peninha -,  Flávio Pena, Sueli  Cotta, Chico Brant,  Valéria de Araújo

Rodrigues, Orion Teixeira e Lúcio Braga. Que possam fazer um Ceppo cada vez mais

forte e uma democracia cada vez mais transparente.

Numa  conversa,  relembrávamos  que,  há  26  anos,  na  Sala  de  Imprensa,  o

companheiro Alberto Pinto Coelho nos deu essa abertura, trazendo a imprensa, não

só de cima para baixo, para dentro deste Plenário, com o intuito de cobrir o dia a dia

desta Casa. Lembramos o que aconteceu há 26 anos, quando sentávamos em volta

da mesa grande para ouvir os companheiros, aquele que já esteve e aquele que está,

quem já passou por aqui. O Lúcio Braga está aí até hoje; o Leonardo Fugêncio não

está mais entre nós, mas era um companheiro daquela época; Acir Antão, até hoje;

Chico  Stehling,  Jadir  Barroso,  Alberto  Melo,  Eliseu Lopes,  Sílvio  Scalioni,  Mônica

Miranda e Orion. São profissionais como esses, que mostram, acima de tudo, que,

em Minas Gerais, temos a mineiridade em todos os lados, uma mineiridade de fazer
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uma imprensa,  uma cobertura  política  séria e  transparente.  Os nossos jornalistas

políticos dão o exemplo de que, em Minas, sabemos fazer notícia com seriedade,

veracidade  e,  acima  de  tudo,  com  transparência,  mostrando  os  fatos  como eles

realmente são. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Carlos Lindemberg, Presidente do Centro de Cronistas

Políticos  e  Parlamentares  de  Minas  Gerais  –  Ceppo  –,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “O Centro de Cronistas

Políticos e Parlamentares do Estado de Minas Gerais – Ceppo – tem desenvolvido,

desde  a  sua  fundação,  um  trabalho  de  valorização  dos  jornalistas  que  fazem  a

cobertura  política  de  nosso  Estado  e  que,  com  sua  missão  de  bem  informar,

contribuem  para  a  formação  de  uma sociedade  mais  democrática.  A Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o importante papel do Ceppo e

de seus filiados na divulgação e análise dos fatos da política mineira, presta-lhe esta

homenagem, na oportunidade da posse de sua nova diretoria”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Governador Anastasia e o nosso Vice-

Governador  Alberto  Pinto  Coelho  para  nos  acompanhar,  por  gentileza,  nesse

momento  solene.  E  também  o  dileto  amigo,  Deputado  Alencar  da  Silveira.  Por

gentileza, Deputado.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Carlos Lindemberg

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais; Antonio Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais;

Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do  Estado de Minas  Gerais;  Régis  Souto,

Secretário Municipal de Comunicação de Belo Horizonte,  representando o Prefeito

Márcio Lacerda;  Vereador  Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal  de  Belo

Horizonte; Deputado Federal Bernardo Santana de Vasconcellos; Deputado Alencar

da Silveira Jr.,  2º-Secretário  da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem; minhas senhoras, meus senhores,

meus companheiros de Diretoria; reeleito pelos que fazem a crônica política de Minas
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para mais um mandato à frente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de

Minas Gerais - Ceppo -, faço aqui o registro de nossa gratidão a esta Casa e ao

Deputado Alencar da Silveira,  autor da iniciativa que homenageia nossa entidade,

numa noite engalanada e de reconhecido júbilo para todos nós, recém-empossados.

O Ceppo,  permitam que o diga,  é uma associação que tem buscado,  ao  longo

desses  42  anos,  manter  acesa  entre  nós,  da  crônica  política,  a  chama  da

investigação noticiosa sem se perder na busca da versão fácil para fatos ainda pouco

conhecidos.  Na  defesa  das  condições  necessárias  ao  exercício  profissional  dos

nossos associados, temos procurado manter com as instituições públicas de nosso

Estado um relacionamento harmonioso e de alto nível, sem permitir, contudo, que a

informação, base de nosso trabalho, subordine-se a interesses menores em prejuízo

do direito democrático à livre manifestação das ideias e do direito da população de

saber o que se passa nas diversas esferas do poder.

Assim, graças aos ensinamentos de tantos que nos antecederam, temos mantido

ao longo do nosso mandato, que agora se revigora, respeitoso convívio com o mundo

político mineiro. Firmes, no entanto, na convicção de que não se exercita o jornalismo

sem  que  em  algum  momento  se  esbarre  na  incompreensão  de  alguns  que  não

entendem  o  exercício  dessa  profissão  como  o  de  um  sacerdócio  na  busca  da

verdade. E não custa repetir: não a verdade filosófica, científica ou religiosa, mas a

verdade factual, o núcleo duro do real de que nos fala Hanna Arendt, a partir do qual

cada um de nós extrai  a matéria-prima para suas análises,  comentários,  crônicas

enfim, sem o radicalismo, que, aliás, nos diferencia de colegas de outras partes.

A propósito, não é demais lembrar, neste momento, o ensinamento do Presidente

Tancredo Neves,  ainda agora trazido a lume pela exibição do filme "Tancredo -  a

travessia".  Num  dos  vários  depoimentos  dados  pelo  Presidente  Tancredo  Neves,

durante o período que antecedeu a sua eleição no Colégio Eleitoral - e agora usado

no filme -, o incansável mineiro dizia que não existe político radical em Minas, para

arrematar com a sabedoria que lhe era peculiar: “se for radical, não é mineiro”. Pode

até  ter  nascido  em  Minas,  mas  não  é  mineiro.  Assim  também  são  os  cronistas

políticos mineiros: não somos radicais, ainda que possamos divergir, o que é próprio

tanto da política como do jornalismo. E o que é a política, senão a eterna convivência
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entre  os  contrários,  na busca do bem comum? E o que é  o  jornalismo,  senão a

incansável - e às vezes incômoda - busca da verdade?

Senhoras  e  senhores,  temos  dito  e  ouvido  ao  longo  do  tempo  que  entre  o

jornalismo e a política existe um espaço comum. Ambos são devotados, cada um com

a sua especificidade, ao bem estar da coletividade. Contudo, temos vivido tempos

conturbados na relação imprensa e poder. Não apenas no Brasil, como no resto do

mundo, a imprensa, nas suas diversas modalidades e plataformas tecnológicas, tem

provocado  verdadeiros  terremotos  em  alguns  escalões  do  poder.  Derrubam-se

Ministros, depõem-se mandatários, sacrificam-se executivos, destroem-se impérios,

imolam-se reputações. Afinal, o que está acontecendo? Por que a imprensa, de um

modo geral,  tornou-se,  de uns tempos a esta parte,  aqui  ou em outros  locais  do

mundo?

Para entender essa nova realidade, é preciso uma pequena viagem no tempo. É

verdade que, ainda recentemente, criou-se no jornalismo norte-americano o conceito

de que a imprensa existe para afligir os satisfeitos e para satisfazer os aflitos. Em

nome dessa doutrina,  jornais,  rádios,  televisões,  revistas  e,  por  último,  os  “blogs”

passaram a fustigar os detentores do poder, tanto na área pública como na iniciativa

privada.  Era  a  fustigação  dos  satisfeitos  para  satisfazer  os  fustigados.  Esse,  no

entanto,  foi  um  período  que  parece  ter  durado  pouco,  para  menos  aflição  dos

satisfeitos e nem sempre a completa satisfação dos aflitos.

As contradições do mundo contemporâneo, com a queda das fronteiras geográficas

e ideológicas, trouxeram com a sua ebulição um novo tipo de jornalismo. Já não se

fala mais no Novo Jornalismo, que imperou nos Estados Unidos, por exemplo, nas

décadas de 80 e 90, cuja conceituação poderia ser resumida na romântica explicação

de que fazer jornalismo é como contar uma história - quanto mais rica em detalhes,

melhor. Nem se trata mais de afligir os satisfeitos, até porque a receita mostrou que

os aflitos não foram satisfeitos na medida de suas necessidades. Era necessário um

passo  adiante.  Uma  nova  ordem  parece  se  impor  no  mundo  midiático:  a  do

Jornalismo Investigativo, que, por vezes, se confunde com a caça aos escândalos

nos espaços públicos ou privados.

Entramos  agora  nessa  nova  fase,  por  si  mesma merecedora  de  toda  a  nossa
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reflexão, segundo a qual - e aqui repito um estudioso do assunto - “o espaço político

contemporâneo transferiu-se para os veículos de comunicação”. A frase - o conceito -

é  do  sociólogo espanhol  Manuel  Castells  e  repete  ou reforça a  tese  do  também

sociólogo inglês John B. Thompson, da Universidade de Cambridge, para quem o

jornalismo  atual  se  alimenta  do  que  se  convencionou  chamar  de  “escândalo

midiático”.

Os estudos de Manuel Castells, na expressão do Prof. Carlos Castilho, indicam que

“não  há  mais  política  sem  os  veículos  de  comunicação  de  massa,  que  foram

transformados no ambiente preferencial para a definição do poder”. “As hegemonias”,

diz Castilho, “não se decidem mais no Parlamento, mas nas manchetes dos jornais e

nas  chamadas  dos  telejornais”.  Poderíamos  acrescentar  aqui  também  as  redes

sociais, dado o poder de alcance da “globosfera”, em alguns momentos transformada

em território livre sem limites de qualquer espécie. A tese, polêmica certamente, é, no

entanto, confirmada no dia a dia das relações políticas e midiáticas. Não são raros os

casos em que o político abastece a imprensa e por ela é remunerado com generosos

espaços.  E  comuns  são também os  casos  em que os  empresários  procuram  os

jornais para denunciarem supostas fraudes nas licitações em que foram derrotados. É

a  midiatização  da  política,  da  busca  do  poder,  na  sua  expressão  mais  ampla.

Paralelamente a esse fenômeno ou dele decorrente,  o distinto público é brindado

diariamente com aquilo que o Prof. Thompson chama, nos seus estudos sobre os

meios de comunicação, de “Escândalo político midiático”, cuja explicação inteira está

no seu livro “Escândalo Político - poder e visibilidade na era da mídia”.

E o que vem a ser um “Escândalo político midiático”,  tão comum nos dias que

correm? Na definição de um dos estudiosos de Thompson, “é o evento que implica a

revelação,  por  meio  da  mídia,  de  atividades previamente  ocultadas e  moralmente

desonrosas,  desencadeando  uma  sequência  de  ocorrências  posteriores.  Nesse

ambiente,  o  controle  e  a  dinâmica  de  todo  o  processo  político  deslocam-se  dos

atores, vale dizer da arena política e de seus personagens, para os jornalistas e a

mídia”.  Nessa  conceituação,  os  meios  já  não  são  apenas  espectadores  da  cena

política, mas fazem parte dela e são integrantes do seu processo. De certa forma, é o

que temos assistido aqui e em outros lugares - basta citar a queda de Ministros no
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Brasil  e  a  destruição  da  incipiente  candidatura  socialista  às  próximas  eleições

presidenciais  francesas,  do  então  poderoso  Diretor-Geral  do  Fundo  Monetário

Internacional,  Dominique Straus-Kahn,  fulminado por uma manchete apressada do

influente “New York Times”.

O que muda nesse novo comportamento da mídia? Muda pouco e muito ao mesmo

tempo. Muda fundamentalmente naquilo que os jornais então proclamavam: a sua

imparcialidade. Ora, ao trocarem o conceito mundialmente admitido como prova de

isenção,  o  da  presunção  da inocência,  pelo  conceito  da  presunção  de  culpa,  no

noticiário,  os meios inverteram a lógica então vigente,  segundo a qual ninguém é

culpado antes de provada a sua culpa. Pela nova ordem, todos são culpados, até

provarem a sua inocência. Nessa nova lógica, já não há a exigência para que se ouça

o outro lado. Não há mais essa obrigatoriedade. O outro lado existe apenas para

legitimar o tema proposto na reportagem pautada. Dispensa-se o contraditório, desde

que garantidas as condições para a exploração do escândalo, qual seja alguém que

denuncia e alguém que é denunciado. Thompson, porém, adverte que a mídia não

inventa  os  escândalos,  mas  ela  é  condição  essencial  para  que  eles  existam  e

cumpram o seu papel.

Esses fenômenos, ora em evidência, por mais estranhos que possam parecer ou

por  mais  inquietantes  que  sejam,  não  querem  dizer  que  a  imprensa  deve  se

dispensar do papel que lhe foi atribuído, entre outros, pelo velho mas sempre atual

Ruy Barbosa,  segundo o  qual  a imprensa são os olhos e as  vistas  da Nação.  É

preciso que se apure sempre e que se busque elucidar os fatos descobertos. O leitor,

o  ouvinte  ou  o  telespectador,  destinatário  final  de  nosso  trabalho,  não  deve  ser

confrontado pura e simplesmente com o fato em seu estado bruto. A verdade factual

de que fala Hannah Arendt e que deve ser o farol de todos nós que trabalhamos com

a notícia nos impõe o dever de buscar todos os ângulos da informação e, sem dela

tomar partido, levá-la ao conhecimento do público. Não basta tão somente informar. É

preciso apurar e elucidar os acontecimentos. Foi para isso que nos alistamos nessa

legião dos que, como os políticos, têm o compromisso não apenas com a verdade,

mas com os seus efeitos na formação da cidadania e na melhor compreensão do que

se passa no interior dos governos, das instituições e da própria sociedade.
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Essa busca incessante da verdade é que faz do jornalismo, ao longo do tempo e

independentemente de tendências ou modismos, uma atividade de alto risco para

quem o exerce de maneira altiva, pertinaz. É sabido que a atividade na imprensa não

contempla  a  paz  dos  monastérios.  A  inquietação,  a  busca  da  verdade,  o

questionamento dos meios, a vigilância sobre a administração dos bens públicos, a

defesa da cidadania e dos valores democráticos, a denúncia dos desvios de conduta

e o combate aos  transgressores  da  lei  e  dos  bons costumes,  tudo isso  expõe o

jornalista à ojeriza e à retaliação dos que agem na vida pública ou privada de má-fé e

na contramão da lei e da justiça.

Não foi  por  outra razão que neste domingo tombou no Rio  de Janeiro,  durante

cobertura  de  operação  policial  de  combate  ao  tráfico,  o  cinegrafista  Gélson

Domingos,  da Rede Bandeirantes  de Televisão.  Neste momento,  peço vênia para

render nossas homenagens ao jornalista caído no pleno exercício de sua profissão e

estendo  meus  sentimentos  de  solidariedade  aos  companheiros  da  Rede

Bandeirantes. A bala que matou Gélson Domingos não atingiu apenas um profissional

de  imprensa,  feriu  também  a  sociedade.  Penso  que  nas  sociedades  civilizadas,

quando se ataca um jornalista no exercício de sua profissão, ataca-se a sociedade

inteira.

Ao encerrar,  renovo, em nome da nova diretoria que se empossa nesta noite, a

convicção de que a crônica política de Minas se manterá leal ao seu compromisso de

fazer  o melhor,  no  âmbito  de  suas  atribuições,  para o  desenvolvimento  político e

social de Minas e dos mineiros. Agradeço a presença de todos, em especial a do

Governador  Antonio  Anastasia,  cuja  presença  entre  nós  realça  o  seu  espírito

democrático  e  de  compreensão  da  atividade  jornalística,  além  de  manifestar  a

cordialidade  no  trato  com  os  homens  e  as  mulheres  que  fazem  o  dia  a  dia  da

imprensa em nosso Estado.

Agradeço  também  a  presença,  não  menos  ilustre,  do  Vice-Governador,  Alberto

Pinto Coelho, e do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa. Manifesto minha

gratidão a todos os que aqui vieram, emprestando-nos o prestígio de sua presença.

Quero também registrar a presença do Vice-Prefeito Roberto de Carvalho.

Convido todos para o coquetel. Muito obrigado.
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir  a uma apresentação musical do

Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que, sob

a  regência  do  Subten.  Marcos  Antônio  Reis,  interpretará  as  seguintes  músicas:

“Travessia”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e “Aquarela do Brasil”, de Ary

Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Governador do Estado

Boa noite, senhoras e senhores. Permitam-me saudar o Exmo. Sr. Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que

preside esta importante cerimônia; o Sr.  Vice-Governador do Estado, Alberto Pinto

Coelho, que aqui mata a saudade da sua Casa de origem; o eminente Presidente, ora

empossado,  do  Centro  de  Cronistas  Políticos  e  Parlamentares  de  Minas  Gerais,

jornalista Carlos Lindemberg;  o eminente Deputado Federal Bernardo Santana, na

pessoa do qual  cumprimento  os  Deputados  Federais  aqui  presentes;  o  eminente

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Vereador  Léo  Burguês;  o

eminente Deputado Estadual Alencar da Silveira Jr., autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, bela iniciativa, na pessoa do qual tomo a liberdade de

saudar todos os seus pares aqui presentes em número muito representativo; o Dr.

Régis  Couto,  Secretário  de  Comunicação  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito  Márcio Lacerda.  Na pessoa do Secretário  de  Estado de

Governo,  Danilo  de  Castro,  cumprimento  os  integrantes  do  governo  do  Estado

presentes;  na  pessoa do Prefeito  de  Lagoa Santa,  Rogério Avelar,  Presidente  da

Granbel,  cumprimento  os  Prefeitos  Municipais  presentes.  Saudações  a  todos  os

veículos  de  comunicação e  profissionais  da imprensa.  Cumprimento igualmente  o

Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar  de Minas Gerais,  que

abrilhanta  esta  cerimônia.  Permitam-se  saudar  também,  na  pessoa  dos  Vices-

Presidentes da diretoria do Ceppo que ora se empossam, Márcio Dotti e Fagundes

Murta, todos os que, já nominados, tomam posse nesta noite. Quero saudar ainda

seus familiares, nas pessoas dos familiares do Presidente Carlos Lindemberg: sua

esposa, D.  Ceres,  e suas lindas netas,  que acabo de conhecer,  Laura e Isadora.



480
____________________________________________________________________________

Cumprimento as autoridades civis e militares e todos os presentes.

Eminente jornalista Carlos Lindemberg,  assistimos,  há poucos instantes,  V.  Exa.

ministrando uma aula acadêmica, plena e verdadeira, sobre a condição da imprensa

neste momento, não só no Brasil mas também no mundo. De fato, suas palavras nos

levam todos a uma reflexão profunda, que me permite também fazer aqui breves

considerações.

Em  primeiro  lugar,  lembro  que,  no  momento  em  que  pretendemos  viver  numa

sociedade  civilizada,  precisamos  que  ela  tenha  fortalecidas  suas  instituições.  A

sociedade  mineira  está  prestes  a  completar  300  anos  -  daqui  a  9  anos,

completaremos 300 anos da criação da primeira capitania, que nos deu existência

jurídica  -,  e  percebemos  que,  ao  longo  destes  três  séculos,  diversas  instituições

vicejaram  em  nosso  Estado.  Foram  instituições  de  naturezas  econômica,  social,

universitária, acadêmica, mas especialmente vicejaram as instituições políticas, num

Estado que tem, pela sua origem, pela sua cultura, pela sua trajetória, pelo DNA de

sua  gente,  pela  alma  de  seu  povo,  uma  inclinação  política  singular  no  cenário

federativo  brasileiro.  E  as  instituições  políticas  mineiras  são  bem  conhecidas.

Estamos, neste momento, eminente Presidente Dinis Pinheiro, sob o abrigo da que,

seguindo as tradições mais excelsas, que remontam à Assembleia Provincial, ainda

do  tempo  do  Império,  fez  desfilar  por  seu  Plenário  figuras  das  mais  ilustres  e

personalidades  das  mais  renomadas  da  história  de  Minas  e  do  Brasil:  o  Poder

Legislativo. Por outro lado, há na figura emblemática do Palácio da Liberdade, muito

mais que um prédio histórico, o simbolismo pleno da força política de nosso Estado.

Mas as instituições necessitam, cada qual na sua circunstância, cada qual no seu

nicho  ou  na  sua  atividade,  das  pessoas,  para  dar  a  elas  vitamina  e  vida,  para

personificá-las.

As instituições devem se relacionar,  devem viver  em harmonia,  para que assim

ocorra o pleno funcionamento da sociedade civilizada.

No grupo das instituições políticas - mencionava agora o Legislativo e o Executivo,

como poderia ter mencionado diversas outras -, surge, com destaque, um setor da

imprensa dos mais caros às nossas tradições. É ele objeto desta cerimônia e desta

homenagem: o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, que comemora mais
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de 40 anos de existência e tem agora sua diretoria renovada para um novo mandato.

É exatamente a imprensa política, ou a crônica política, como a preferem chamar, em

seu linguajar cotidiano e diuturno, os que nela labutam ou militam, que tem o papel

fundamental de vitaminar a vida política; não só vitaminá-la mas também, em alguns

momentos, “apimentá-la”, por meio de um processo permanente, quer de diagnóstico,

quer  de  análise,  quer  também  de  prognóstico,  às  vezes,  incorreto,  pois  é  obra

humana.  No entanto  o relacionamento  entre  as  instituições é pressuposto para  a

liberdade e para a democracia. Aliás, nós, em Minas, temos felizmente o gosto, mais

do que isso, a prática, a devoção e a luta pela manutenção permanente da liberdade.

Temos uma imprensa livre e altaneira, pilar de nossa liberdade.

O eminente Presidente e jornalista Carlos Lindemberg, no seu discurso, apontou

exemplos de diversas nações e pendências do moderno jornalismo político e apontou

personalidades reconhecidas. É interessante observar que, nos Estados Unidos e na

Europa  ocidental,  os  cronistas  políticos  se  tornam,  muitas  vezes,  grandes

personalidades,  reconhecidas  pelo  público,  aplaudidas  pela  sua  legitimidade  e

possuidoras de grande autoridade intelectual e moral. Isso ocorre graças ao papel da

imprensa.  Lamentavelmente,  não  ocorre  o  mesmo  em  outras  nações,  que  não

albergam a liberdade da imprensa como fundamento no exercício pleno das suas

instituições.  Nelas  claudica  a  democracia.  Felizmente,  temos  hoje  o  figurino

democrático como pressuposto da sociedade brasileira.

Gostaria de aplaudir a atuação permanente dos nossos cronistas políticos, que, ao

fazerem suas análises, suas críticas, seus prognósticos, suas indagações - muitas

vezes, denúncias, outras vezes, críticas, poucas vezes, elogios, mas isso é próprio da

democracia -, exercem fundamental papel. É justamente no debate, na diversidade

das  ideias,  que  se  consolida  uma  sociedade  democrática.  Na  sociedade

verdadeiramente democrática há liberdade de falar, e também de ouvir, de pensar, de

manifestar  opções,  vontades,  intenções,  não  somente  pelo  voto,  na  busca  do

interesse coletivo,  do  bem comum, como, aliás,  sói  acontecer  nas instituições de

natureza pública como as que mencionamos aqui.

O  Ceppo  comemora  mais  de  40  anos,  resultado  da  fusão  de  duas  entidades,

exatamente  no  ano  caracterizado  por  ato  do  regime ditatorial:  1969.  Certamente,
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houve uma reação ao que foi o tempo mais baixo da história brasileira, em que se

suprimiu a liberdade da imprensa. Mas esse período felizmente já passou.

Agora podemos perceber, eminente jornalista Carlos Lindemberg, com seus pares

aqui presentes, um momento em que a imprensa vive um ponto de grande destaque,

não  só  em  Minas,  mas  também  no  Brasil.  Por  quê?  Porque  seus  profissionais,

serenos  e  responsáveis,  podem  apresentar  suas  ideias  de  maneira  livre  e

responsável. Evidentemente, vez por outra, há algum desvio, algum excesso, próprio

da  condição  humana,  mas  a  luta  por  uma  imprensa  livre  deve  ser  mais  que

permanente. Além disso, é interessante observar que,  exatamente por ser crônica

política, pela sua dimensão, pela sua relevância, por tratar de algo tão significativo: a

relação política, parlamentar na sua origem grega, sustentáculo da democracia, é que

temos de aplaudir o Poder Legislativo mineiro, quando, representando os 20 milhões

de habitantes do Estado, faz esta homenagem, sincera e verdadeira, aos jornalistas

que cumprem o seu dever, informando, discutindo, inquirindo, levantando bandeiras e

apresentando ideias.

Minhas senhoras, meus senhores, a minha palavra é de parabéns, de cumprimento

à realização de mais de quatro décadas de trabalho. Tenho a mais serena convicção,

eminente jornalista Carlos Lindemberg, na pessoa do qual reitero a minha saudação a

todos os seus pares da diretoria ora empossada, de que o seu mandato será de muito

sucesso,  de  muito  êxito,  porque  vivemos  em  nosso  Estado  um  momento  de

prosperidade,  de  desenvolvimento,  mas,  acima  de  tudo,  de  debate,  de

relacionamento e de respeito às instituições. Volto a dizer, se pretendemos ter uma

sociedade  mineira  como  a  temos,  repito,  altaneira  e  respeitada,  devemos

permanentemente tecer loas a essas instituições, respeitar aquilo que recebemos de

nossos  antepassados  e  preparar,  de  maneira  sempre  serena,  como  dizia  João

Pinheiro, com o senso grave que Minas tem da ordem, a herança que vamos deixar

aos que virão. Dos jornalistas da nossa crônica política, portanto, a responsabilidade

é grande, porque são ouvidos, respeitados e têm legitimidade. A sua palavra, sempre

aguardada, é devida no momento certo, na hora certa, para a grandeza de Minas

Gerais. Parabéns, muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
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Exmo. Sr.  Antonio Augusto Anastasia,  Governador  do Estado; Exmo. Sr.  Alberto

Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado, que retorna a esta Casa para alegria de

todos;  consagrado jornalista  Carlos  Lindemberg,  Presidente  do  Ceppo;  Exmo.  Sr.

Régis Souto, Secretário Municipal de Comunicação de Belo Horizonte, representando

o Prefeito Márcio Lacerda – aproveito a oportunidade para saudar, com muita alegria,

o querido e dileto amigo Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte -; Exmo.

Sr. Vereador Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que

realiza  brilhante  trabalho;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Bernardo  Santana  de

Vasconcellos – é uma alegria recebê-lo -;  aproveito a oportunidade para saudar o

Deputado Weliton Prado, aqui presente; Exmo. Sr. Deputado Alencar da Silveira Jr.,

2º-Secretário  desta  Assembleia  e  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; quero saudar com alegria e, através dos fraternos amigos Secretário

Danilo de Castro e Dr. Eduardo Guedes, sintam-se todos, senhoras e senhores, aqui

carinhosamente cumprimentados.

Por  um  lado,  é  difícil;  por  outro,  confortante.  Tivemos  a  oportunidade  de

testemunhar no primeiro instante a fala desse jovem Deputado americano, Alencar da

Silveira  Jr.  Em  seguida,  Lindemberg,  jornalista  consagrado,  fazendo  uma  oração

singular  para  todos  os  mineiros  e  mineiras.  E,  por  último,  esse  notável  homem

público,  sinônimo  de  equilíbrio,  dotado  de  uma  inteligência  divina,  singular,  que

certamente  engradece  Minas,  engrandece  o  Brasil  e  engrandece  aqueles  que

acharam por  bem abraçar  a vida pública  como verdadeiro  sacerdócio.  Para esse

singelo empregado dos mineiros, resta a missão certamente impossível de esposar

algumas palavras singelas e simples, até porque esses já tiveram a sabedoria de

proferir todas as manifestações importantes para este momento altamente relevante e

solene.

Lindemberg falou do momento de júbilo. Júbilo, sim; contentamento, sim. Gostaria

de  iniciar  essas  minhas  genuínas  palavras  registrando  o  agradecimento  do

Parlamento de Minas no evento de hoje de manhã, quando o querido Governador

Anastasia e o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho estiveram nesta Casa sagrada

de Minas, que teve a oportunidade de recepcionar os atores importantes e relevantes

dessa transformação que Minas vivencia. Naquele momento externei o apreço e a
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consideração à imprensa, que às 10 horas da manhã estava ali  cumprindo a sua

responsabilidade.

Ontem, no “show” de Andrea Bocelli, relatei ao querido Márcio Dotti: “Amanhã, às

10 horas da manhã, farão um encontro que terá uma significância imensurável, mas

que só será forte e pujante com a presença altaneira,  responsável  e solidária da

imprensa”. A imprensa de Minas lá hoje estava às 10 horas da manhã, quando, de

forma respeitosa, mas em alto e bom som, levantamos a voz de Minas, a voz dos

mineiros.  Aliás,  seguindo  os  sábios  ensinamentos  do  eterno  Presidente  Itamar

Franco, há necessidade imperiosa da repactuação da dívida, não somente do Estado

de Minas Gerais, mas também de quase todos os Estados brasileiros diante dessa

agiotagem a que hoje os brasileiros assistem e que só será superada e vencida com

esse  abraço  suprapartidário,  com  esse  envolvimento  de  toda  a  sociedade,  mas,

acima de tudo, com a presença desse ator político, que tem uma importância infinita

na vida de cada um de nós, que se chama imprensa.

Sou um apaixonado defensor da liberdade de imprensa e até compreendo que, em

alguns momentos,  erros  possam ser  cometidos,  pois,  como o próprio Governador

falou muito bem, isso é da natureza do ser humano e de cada um de nós. Pobres

mortais são aqueles sem o cultivo dessa liberdade de imprensa.  Saiba, Deputado

Alberto  Pinto  Coelho,  que  a  liberdade  de  imprensa  pressupõe  responsabilidade,

comportamento altaneiro,  altivez,  independência,  imparcialidade.  Pressupõe,  acima

de tudo, solidariedade. E, hoje, quando o Parlamento fez esse memorável encontro,

naquele  instante  relatei  para  todos  os  mineiros  e  mineiras  que,  para  que  esse

movimento seja exitoso, é fundamental que a liberdade de imprensa, que a imprensa

e  que  a  mídia  possam  conceder  eco  a  essa  nossa  mobilização,  a  essa  nossa

sensibilidade social.

E falava naquele instante, com a voz do coração, que ali não estava o Presidente

do  Parlamento,  querido  Alberto,  mas tão  somente  um  mineiro.  Um mineiro  ainda

sofrido, um mineiro que não foi agasalhado por essas boas e recentes conquistas do

nosso Estado, um mineiro que ainda não teve a oportunidade de ter ascensão social,

que ainda não teve a oportunidade de ter um trabalho digno, um mineiro que ainda,

por mais que tenha sonhado, não conseguiu inscrever seu filho em uma faculdade;
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um mineiro que, da mesma forma como nós e certamente por obra de cada um de

nós, por essa construção coletiva de cada um de nós, construção essa capitaneada

pelo  grande  estadista  Governador  Anastasia,  haverá  sim  de  ter  maior  sorte,  um

melhor destino e, sobretudo, a garantia de um futuro promissor.

Esse é o sonho e o desejo de cada um de nós. Se o Parlamento de Minas tem

procurado  fazer  isso,  posso  afirmar,  com  muita  tranquilidade,  que  o  Executivo

Estadual, o Parlamento mineiro e a imprensa, todos nós comungamos desse mesmo

propósito e desse mesmo sentimento: melhorar a vida das pessoas, transformar a

vida das pessoas e fazer com que o nosso Estado continue sendo, cada dia mais, um

Estado exemplar,  o  melhor  Estado para  se  viver,  um Estado que enche o  nosso

coração, o nosso espírito e a nossa alma de orgulho. É isso que o nosso Governador

Anastasia faz nesse cenário de dificuldades, de sobressaltos, de solavancos da vida

pública,  sempre  com firmeza,  com simplicidade,  com objetividade,  enfrentando as

intempéries e mostrando para todo o Brasil como se administra um Estado. É dessa

forma que o Parlamento de Minas - e aqui quero reverenciar todos os Deputados e as

Deputadas - procura honrar as belas, caras e raras tradições de Minas. Para mim é

altamente confortante ter, nessa nossa labuta, nessa nossa caminhada, a qualidade,

os atributos, a honradez dos Deputados e das Deputadas a dar sequência ao legado

precioso deixado por esse homem, aqui ao meu lado, que aqui esteve por 16 anos,

que presidiu esta Casa de forma tão iluminada. Estamos procurando, querido Vice-

Governador,  não  com  o  mesmo  brilhantismo,  mas  com  muita  garra,  com  muita

valentia,  com muita  determinação,  com elevado senso de responsabilidade,  fazer

com que esta Casa de Minas possa dar a sua contribuição para que Minas avance,

para que Minas continue sonhando, para que Minas continue pavimentando o futuro

das nossas gerações.

Portanto, senhoras e senhores, este momento é especial sim para o Parlamento de

Minas, porque um parlamento que se preza é aquele que se pauta pela comunicação

efetiva, intensa, incansável. E, para que tenhamos essa comunicação revestida de

todos esses atributos, faz-se imperioso, querido Vice-Governador, que tenhamos aqui

uma imprensa livre, uma imprensa muitas vezes não agradável, mas uma imprensa

vigilante,  responsável,  dedicada,  imbuída  desses  mais  elevados  propósitos,  que
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possa fazer suas análises sensatas, transportar o saber, o conteúdo, a riqueza da

nossa  história,  que  possa  fazer  suas  críticas  construtivas,  até  porque  elas  são

essenciais,  acima  de  tudo,  para  que  o  Parlamento  possa  se  aperfeiçoar,  se

engrandecer  e  se  qualificar  ainda  mais  na  sua  função  primordial  e  histórica  de

fiscalizar, de elaborar leis e, conforme falei, de melhorar a vida das pessoas.

É isso que o Parlamento de Minas tem feito de forma simples. E suplico que a

imprensa continue permanentemente cumprindo esse seu dever. Estaremos sempre

atentos, com humildade franciscana e necessária para ouvir  os  novos rumos que

porventura a imprensa apresentar e apontar, mas sempre com a vontade férrea de

servir, de melhorar o nosso Estado, de cumprir a nossa função na trincheira da vida

pública, trincheira esta que me acolheu, querido Governador, ainda menino.

Outro dia, em uma entrevista na TV, fizeram-me a seguinte pergunta: “Quando você

ingressou na vida pública?”. Respondi que desde o nascimento, pois meu saudoso

pai foi Vereador e Prefeito na época em que a Prefeitura tinha uma carroça. Essa era

a estrutura da Prefeitura de Ibirité, mas ele me deixou um belo exemplo, um belo

ensinamento, de garra, dinamismo, vontade e probidade no trato da coisa pública.

Tive a oportunidade de conhecer,  conviver e absorver os sábios ensinamentos da

minha  luminosa  professora  e  querida  mãe,  que  tem  por  V.  Exa.  uma formidável

admiração. Exercer a vida pública é muito bom. Estar aqui, ao lado dos senhores e

das senhoras, é muito bom. Estar aqui reverenciando este momento tão importante

para cada um de nós é muito bom.

E este momento só poderia ter o encaminhamento inicial do Deputado Alencar da

Silveira Jr., cuja história familiar se confunde com a história da imprensa de Minas.

Seu pai, sempre com dedicação, esforço e energia, deu os primeiros passos, anos e

anos, na imprensa mineira. O Deputado Alencar da Silveira Jr. é egresso desse meio

tão brilhante e teve a oportunidade, ainda jovem, de exercer a função de jornalista,

com galhardia, alegria e espontaneidade. Hoje, por sua obra e sabedoria, temos a

oportunidade  de  comemorar  este  momento  tão  bonito:  são  42  anos  de  luta,  de

devoção e de desprendimento.

Para  alegria  de  todos  nós,  os  Diretores  que  compõem  o  Ceppo  formam  um

colegiado  altamente  qualificado.  E  nossa  felicidade  se  multiplica  por  incontáveis
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vezes quando temos ao nosso lado, a nos guiar, a nos conceder luz, a nos mostrar

caminhos,  o  nosso consagrado jornalista  Lindemberg,  que sabe perfeitamente  da

admiração que tenho por ele, por tudo que fez e faz, por seus atributos e qualidades,

por sua sabedoria, pelo alto e rico conteúdo em suas manifestações e análises. Ele é

de poucos elogios. Aliás, esse é o mineiro, o mineiro da gema, o mineiro que veio lá

de Montes Claros, que come pequi e carne de sol e que veio trazer sabedoria a todos

nós.

Portanto, Lindemberg, quero aqui registrar nossa alegria e encantamento por você

estar à frente do Ceppo e também desejar a todos os colaboradores e componentes

da  diretoria  da  entidade  muito  sucesso,  muito  êxito.  Esperamos  que  todos  nós

possamos  dar  sequência  e  continuidade ao nosso trabalho  e  colaborar  com este

governo exitoso, vitorioso, aqui representado por nosso grande estadista Governador

Anastasia e pelo nosso querido Vice-Governador Alberto Pinto Coelho. Tomara que

possamos, com muita determinação e afinco, defender incansável e eternamente o

cargo mais importante da democracia: o de cidadão.

Muito obrigado. Parabéns, Lindemberg. Parabéns, jornalistas, senhoras e senhores.

Parabéns, Governador Anastasia. Desejamos que Minas continue ofertando a todo o

nosso Brasil essa forma eficiente, republicana, austera e simples de administrar e de

tratar a coisa pública. Assim, melhoraremos a vida das pessoas, acima de tudo, a das

mais carentes, deserdadas da sorte. É para elas que temos o dever, o dever cristão,

de trabalhar. 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 ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

8/11/2011.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.937/2011

Comissão de Segurança Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva – Consep-Setor

Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba.

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 1.937/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de  Segurança  Preventiva  –  Consep-Setor  Oeste  –,  com  sede  no

Município  de  Ituiutaba,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter assistencial, que tem como escopo colaborar nas atividades de prevenção de

crimes e preservação da ordem pública no âmbito desse Município, em parceria com

os órgãos públicos.

Buscando  colaborar  para  a  maior  eficiência,  presteza  e  controle  das  ações  de

defesa  social  da  comunidade,  a  instituição  canaliza  as  aspirações,  prioridades  e

metas de seus moradores em relação às atividades dos órgãos públicos, incentiva o

bom relacionamento dos residentes com as autoridades e lideranças locais e realiza

estudos e propõe sugestões para a melhoria da segurança da região. Além disso,

promove palestras, conferências, debates e campanhas educativas para orientar os

cidadãos sobre autodefesa e desenvolver seu espírito de cooperação e solidariedade,

colabora com a Defesa Civil  e apoia atividades voltadas para a proteção do meio

ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Consep-Setor  Oeste  de

Ituiutaba,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.937/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.



489
____________________________________________________________________________

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.412/2011

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  o Comitê para a  Conscientização Política e  Apoio ao  Cidadão –

CPAC –, com sede no Município de Ipatinga.

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 2.412/2011 pretende declarar de utilidade pública ao Comitê

para  a  Conscientização  Política  e  Apoio  ao  Cidadão  –  CPAC  –,  com  sede  no

Município  de  Ipatinga,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter sociocultural, educativo, ecológico e filantrópico.

Com  o  objetivo  de  inserir  o  cidadão  na  sociedade  e  contribuir  para  sua

transformação,  buscando  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  solidária,  justa,

igualitária, pacífica e sem preconceitos, a instituição desenvolve atividades voltadas

para  a  conscientização social,  política  e  cultural  das  pessoas  que vivem  em sua

região de atuação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Comitê  para  a

Conscientização Política e Apoio ao Cidadão em prol do pleno exercício da cidadania

de seus assistidos,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.412/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.553/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa instituir a

Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/10/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. 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 2.553/2011 tem por finalidade instituir a Semana Estadual de

Combate à Obesidade Infantil,  a ser realizada anualmente na segunda semana de

outubro, quando serão desenvolvidos em todo o Estado, especialmente nas escolas

públicas, palestras, debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema.

Segundo o autor da matéria, a referida semana foi escolhida devido ao fato de o dia

11 de outubro ser o Dia Mundial de Combate à Obesidade.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República enumera as matérias reservadas privativamente à União; e o art. 30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna, infere-se que pode o Estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais, o art. 66 da Constituição minera, que enumera as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a membros deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo no presente caso.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 2.553/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.555/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia Estadual dos Securitários.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/10/2011  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  2.555/2011  tem  por  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  do

Securitário, a ser comemorado anualmente na terceira segunda-feira de outubro.

Em sua justificação, o autor da matéria informou que a data escolhida está prevista

nos  acordos  e  nas  convenções  coletivos  de  trabalho  da  categoria  como  Dia  do

Securitário,  sendo considerada como dia de repouso remunerado e computada no

tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Com relação à repartição da competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República enumera as matérias reservadas privativamente à União, e o art. 30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna, infere-se que pode o Estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais, o art. 66 da Constituição minera, que enumera as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela
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consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a membros deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo no presente caso.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.555/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 126/2011, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 14/10/2011, o projeto foi 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

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  orçamento  fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado - TCE -, no valor de R$ 6.450.000,00, que se destinam a atender a despesas

com pessoal e encargos sociais.

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

norma,  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,
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entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o Governador informa, por

meio da exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão – Seplag --, que a “suplementação contemplará a ação de Proventos de

Inativos Civis e Pensionistas (...)”, sendo que o projeto “ se faz necessário tendo em

vista que a Lei nº 19.418, de 3/1/2011, não contém dispositivo que autorize o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais”.

O art. 2° do projeto prevê que, para a abertura do crédito solicitado, serão utilizados

recursos provenientes de:

a)  anulação  de  recursos  ordinários  recebidos  para  livre  utilização,  no  valor  de

R$1.700.000,00;

b)  excesso  de  arrecadação,  prevista  para  o  corrente  exercício,  de  recursos

diretamente arrecadados, no valor de R$2.500.000,00;

c)  excesso  de  arrecadação,  prevista  para  o  corrente  exercício,  da  receita  de

contribuição patronal para o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, no valor de

R$1.500.000,00;

d)  excesso  de  arrecadação,  prevista  para  o  corrente  exercício,  da  receita  de

contribuição do servidor para o Funfip, no valor de R$750.000,00.

Por outro lado, é importante mencionar que os arts. 19 a 22 da Lei Complementar

Federal  nº  101,  de 2000,  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  – LRF – ,  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.

Os limites com despesa de pessoal em percentual da Receita Corrente Líquida –

RCL – estabelecido no art. 20, II, ”a”, da LRF são de 3% para o Legislativo, sendo que

o limite individualizado do TCE é de 0,7728% e o limite prudencial 0,7342%.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi  –,  as despesas com pessoal do referido Tribunal,

considerando agosto como mês de referência, representam 0,61% da RCL de agosto

de 2011, estando, portanto, dentro dos limites legais.
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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 da

Fazenda - SEF.

Sendo assim, por atender aos requisitos legais que disciplinam a matéria, não há

óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.556/2011, na

forma proposta, em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana – Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.566/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola Bom de Escola,

com sede no Município de Divisa Nova.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.566/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Bom de Bola Bom de Escola, com sede no Município de Divisa

Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  47,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, de caráter filantrópico, com sede no Município de Divisa Nova; e, no art.

48, 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 2.566/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

a composição do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, mediante a alteração

da Lei Complementar nº 89, de 12/1/2006.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a” do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em exame é ampliar a participação dos membros do

Poder  Legislativo  municipal  na  composição  do  Conselho  Deliberativo  de

Desenvolvimento Metropolitano, da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH

–, previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 89, de 2006.

A RMBH foi inicialmente instituída pela Lei Complementar nº 26, de 14/1/1993. Após

a promulgação da Emenda à Constituição do Estado nº 65, de 25/11/2004, foi editada

a Lei Complementar nº 89, de 2006, que passou a dispor sobre a RMBH.
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Segundo o art. 46 da Constituição do Estado, a gestão metropolitana ocorrerá com

base no seguinte tripé institucional: Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo

de Desenvolvimento Metropolitano e Agência de Desenvolvimento.

O art. 46 da Constituição do Estado prevê ainda que ao Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento Metropolitano, órgão colegiado da região metropolitana, compete

deliberar  sobre  o  planejamento  e  a  execução  das  funções  públicas  de  interesse

comum;  elaborar  a  programação  normativa  da  implantação  e  da  execução  das

funções  públicas  de  interesse comum; provocar  a  elaboração e  aprovar  o  Planto

Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana; aprovar as regras de

compatibilização entre o planejamento da região metropolitana e as políticas setoriais

adotadas  pelo  poder  público  da  região  e  deliberar  sobre  a  gestão  do  Fundo  de

Desenvolvimento Metropolitano.

O  §  4º  do  art.  46  da  Constituição  Estadual  assegura  a  participação  de

representantes do Estado, dos Municípios da região metropolitana e da sociedade

civil organizada no mencionado Conselho.

O  art.  5º  da  Lei  Complementar  nº  89,  de  2006,  estabelece  que  o  Conselho

Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  é  composto  pelos  seguintes

membros:

I - cinco representantes do Poder Executivo estadual;

II - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III - dois representantes do Município de Belo Horizonte;

IV - um representante do Município de Contagem;

V - um representante do Município de Betim;

VI - três representantes dos demais Municípios integrantes da Região Metropolitana

de Belo Horizonte;

VII - dois representantes da sociedade civil organizada.

O projeto de lei em análise propõe a inclusão de mais dois incisos ao referido artigo,

de modo que passem a compor o Conselho um Vereador representante do Município

de  Belo  Horizonte  e  dois  Vereadores  representantes  dos  demais  Municípios

integrantes da RMBH.

Vê-se, assim, que a medida prevista no projeto de lei em exame vai ao encontro
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das normas previstas na Constituição do Estado. Não vislumbramos no caso vício de

iniciativa para a inauguração do processo legislativo uma vez que não se trata de um

conselho  vinculado a  outro  poder.  A esse propósito,  é  importante  citar  que a  Lei

Complementar nº 89, de 2006, que dispõe sobre a RMBH, derivou de um projeto de

lei de iniciativa parlamentar, fato que reforça a tese ora defendida.

Registramos, por ser oportuno, que o art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011,

criou o cargo de Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, com

as atribuições definidas em lei,  o que demonstra uma preocupação do Estado de

acompanhar a gestão da RMBH.

Apresentamos a Emenda nº 1 com o objetivo de acrescentar ao projeto a cláusula

de vigência.

Salientamos, por fim, a importância de que se faça uma profunda análise de mérito,

na comissão pertinente, para avaliar o impacto dessa medida no funcionamento do

Conselho.  Ademais,  é  necessário  que  se  estabeleça  a  forma  de  escolha  dos

Vereadores que, nos termos do projeto em análise, passarão a integrar o Conselho,

questão também pertinente ao mérito da proposição.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 13/2011, como a seguinte Emenda nº

1.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. (…) – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.080/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.791/2010, “obriga as instituições bancárias do
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Estado  a  instalar  caixa  eletrônico  com  sistema  em  Braille  e  áudio  em  todas  as

agências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência 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

O projeto em análise obriga as instituições bancárias a instalar caixa eletrônico com

sistema em braile e áudio para deficientes visuais. Determina também que o acesso

do  deficiente  visual  ao  caixa  eletrônico  deverá  ocorrer  através  de  piso  tátil,

emborrachado e com saliência. Ademais, a proposição estabelece que a fiscalização

do cumprimento da lei ficará a cargo dos órgãos estaduais de defesa do consumidor,

a par de prever as penalidades de advertência e multa em caso de desobediência a

seus comandos.

O art. 24, inciso XIV, da Constituição da República estabelece que cabe ao Estado

legislar  concorrentemente  sobre  “proteção  e  integração  social  das  pessoas

portadoras de deficiência”,  cumprindo-lhe, ainda,  a tarefa de concretizar,  mediante

políticas públicas, a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos

termos  do seu art.  23,  inciso  II.  Prevê,  ainda,  em  seu  art.  203,  inciso  IV,  que  a

habilitação e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida

comunitária constituem objetivos da assistência social.

Na esfera estadual, a Carta mineira dispõe, no art. 224, sobre o dever do Estado de

assegurar condições de integração social ao portador de deficiência, o que demonstra

que  a  proposição  em  estudo  insere-se  no  contexto  da  proteção  ao  portador  de

deficiência.

Entretanto,  saliente-se  que  já  existe,  no  universo  normativo  estadual,  a  Lei  no

13.738, de 2000, que obriga as agências e os postos bancários a emitir documentos

em braile e a instalar equipamentos de informática adequados ao atendimento dos
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portadores de deficiência visual. Dessa maneira, embora haja, por parte do autor do

projeto,  justificada  preocupação  em  facilitar  o  acesso  dessas  pessoas  aos

estabelecimentos bancários, o projeto não inova o sistema normativo estadual.

Não é demais recordar  que a novidade é um dos principais atributos  da lei  em

sentido material, juntamente com a generalidade e a abstração. A mera reprodução,

pelo  legislador  ordinário,  de disposições constitucionais  ou de preceitos  de outros

diplomas  legais,  sem  trazer  algo  de  novo  na  disciplina  da  matéria,  comprova  a

inocuidade do projeto. A rigor, lei desprovida de caráter inovador não é lei em sentido

estrito, o que torna o projeto antijurídico pela ausência de característica essencial do

ato legislativo.

Por outro lado, é oportuno ressaltar que a lei é a principal fonte do direito, ato de

grande realce na vida política, o qual funciona como parâmetro para a atuação dos

poderes constituídos. A importância da lei como expressão da vontade geral, por si

só, requer normatividade nova que modifique situações jurídicas anteriores. Não se

nos afigura razoável a promulgação de uma lei cujo objetivo já foi alcançado mediante

norma preexistente e, ademais, verse sobre recursos de tecnologia, a qual está em

constante avanço. É fundamental lembrar que regras desse teor são incompatíveis

com o caráter perene das leis  aprovadas pelo Poder Legislativo.  Relativamente a

esse ponto, destacamos a existência da Associação Brasileira de Normas Técnicas,

que constantemente estabelece padrões e normas relativos à inclusão de pessoas

portadoras de deficiência em todos os espaços, sejam eles públicos, sejam privados

de uso público.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.080/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.085/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, decorrente

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.611 de 2009, dispõe sobre instalação de

banheiros químicos em locais em que funcionarem regularmente feiras livres, feiras

artesanais ou culturais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo torna obrigatória a instalação de banheiros químicos em

feiras  livres,  artesanais  ou  culturais,  quando  não  for  possível  ou  necessária  a

construção definitiva de sanitários públicos.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 3.611, apresentado em 2009, que deu origem

à proposição em análise, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, então, à análise da matéria.

Cabe aos Municípios regular as feiras que ocorrem em seu território, conforme as

suas peculiaridades e especificidades, expedir autorizações para seu funcionamento,

bem como exercer o poder de polícia consistente na fiscalização desses eventos.

Não há como negar o caráter local da matéria em questão, que se refere, primária e

diretamente, ao agrupamento humano local.

O princípio geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da

Federação é o da predominância do interesse. Assim, cabem à União as matérias em

que  predomina  o  interesse  nacional,  aos  Estados  aquelas  em  que  predomina  o

interesse  regional  e,  finalmente,  aos  Municípios  aquelas  em  que  predomina  o

interesse local.

Todavia,  esclareceremos que interesse local não significa interesse exclusivo do

Município, até porque não há interesse local que não seja também, em maior ou

menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras do doutrinador Hely Lopes

Meirelles,  “o  que  define  e  caracteriza  o  interesse  local,  inscrito  como  dogma

constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da
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União” (Direito Municipal Brasileiro, 8a edição, 1996), que é o que se verifica neste

caso. A propósito, a Suprema Corte, em caso análogo, assim se pronunciou :

“Ementa:  Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Recurso  que  não

demonstra  o  desacerto  da  decisão  agravada,  proferida  em  consonância  com

entendimento  desta  Corte.  3.  Agências  bancárias.  Instalação  de  bebedouros  e

sanitários. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo

regimental a que se nega provimento.” (RE 418492 AgR / SP- Relator: Min. Gilmar

Mendes-Julgamento:13/12/2005)

Assim  sendo,  entendemos  que  o  projeto  em  exame  padece  de  vício  de

inconstitucionalidade, uma vez que a matéria em estudo deve ser objeto de disciplina

normativa pelos Municípios.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.085/2011.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Doutor  Viana -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.204/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.667/2009,  “dispõe  sobre  campanha

antitabagismo nas escolas públicas e particulares do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde 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,  cumpre  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  na  legislatura
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passada,  a  qual  foi  arquivada  ao  término  da  legislatura  sem  exame  prévio  de

constitucionalidade.

O projeto em comento institui a campanha antitabagismo nas escolas públicas e

privadas do Estado,  no escopo de valorizar  a saúde e alertar  a criança sobre os

males que o tabagismo pode acarretar. Para tanto, a proposição estabelece que as

Secretarias de Estado de Educação e de Saúde promoverão atividades e políticas

públicas  voltadas  à  promoção  da  saúde  entre  os  jovens,  além  da  exigência  de

realização de atividades,  eventos e debates que orientem os estudantes sobre os

riscos do fumo.

A campanha de que trata o projeto tem por finalidade a proteção da saúde das

crianças e adolescentes, assunto que se enquadra na competência comum da União,

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  nos  termos  do art.  23,  II,  da

Constituição  da  República.  A  competência  comum,  também  denominada  de

competência  horizontal,  significa  que  todas  as  entidades  político-administrativas

podem atuar nessa seara em igualdade de condições, seja editando normas sobre a

matéria, seja praticando os atos concretos que visem à defesa da saúde. Ademais, o

art. 196 da citada Carta Política determina 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 (...)”.

Não há dúvida, portanto, de que o Estado tem o poder-dever de proteger a saúde

da  população  e,  para  alcançar  esse  desiderato,  pode  instituir  programas  ou

campanhas  que  visem  a  orientar  os  cidadãos,  especialmente  as  crianças  e

adolescentes,  sobre  os  riscos do  tabagismo e do  uso do álcool,  entorpecentes e

substâncias afins.

Entretanto, não há como confundir  os parâmetros ou regras básicas que devem

nortear  as  atividades  de  saúde  no  Estado  com  as  ações  ou  medidas  concretas

tomadas pelo Executivo. Aqueles devem ser objeto de lei, tradicionalmente definida

como  ato  normativo  genérico,  abstrato  e  inovador,  ao  passo  que  os  atos  e

procedimentos administrativos são da alçada do governo, o que abrange programas e

campanhas, e consistem basicamente na aplicação das normas jurídicas vigentes

que balizam os comportamentos da administração pública. Nessa linha de raciocínio,
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o que se pretende demonstrar é que nem todas as medidas adotadas pelo poder

público na área de saúde devem revestir a forma de lei, seja porque já existe norma

legal  sobre  o  tema,  seja  porque  o  assunto,  pela  sua  natureza,  requer  medidas

administrativas concretas, o que pressupõe um complexo normativo a ser aplicado.

No que tange às medidas legislativas de proteção das crianças contra o uso de

tabaco e bebidas alcoólicas, vigora, no Estado, a Lei nº 12.171, de 1996, que proíbe a

venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1º e 2º graus da rede

estadual  de  ensino  e  nas  conveniadas.  A  citada  lei  veda,  ainda,  nesses

estabelecimentos  de  ensino,  a  venda  de  produto  cuja  embalagem  contenha

ilustração, fotografia, legenda ou anúncio de tabaco.

A Lei nº 12.903, de 1998, por sua vez, define medidas para combater o tabagismo

no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona. O art. 2º

dessa lei exige, por parte do poder público, a realização de campanhas nas escolas

estaduais e a afixação, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes

alusivos à proibição da prática do tabagismo. De acordo com o art. 7º da referida lei, a

proibição de fumar abrange também os centros comerciais e os supermercados.

Vige, também, no território mineiro, a Lei nº 13.411, de 1999, que torna obrigatória a

inclusão,  no programa de disciplinas do  ensino  fundamental  e médio,  de  estudos

sobre o uso de drogas e dependência química, matéria correlata à prevista no projeto

e de cunho eminentemente preventivo.

Por outro lado, cumpre ressaltar que a Lei nº 19.417, de 2011, que revisou o Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG – 2008-2011,  contém ações  voltadas

especificamente para a proteção das pessoas contra o uso do álcool e do tabaco, o

que  abarca  as  medidas  previstas  no  projeto.  A citada  lei  prevê  um  conjunto  de

programas e  ações  por  áreas de resultados,  entre os quais  se destaca a  defesa

social. Nessa área, consta o Programa 152, denominado Fomento à Gestão Local de

Políticas sobre Drogas, cujo objetivo é  fortalecer as estratégias de municipalização

das ações de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de álcool, tabaco

e  outras  drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as

políticas sobre drogas, minimizando os fatores de risco na área de prevenção, além

de estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local. Existem
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também  o  Programa  160,  denominado  Rede  Complementar  de  Suporte  Social  e

Atenção ao Dependente Químico, o qual tem uma ação voltada para a proteção da

saúde, e a Ação 4082 – Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas

e Atenção ao Dependente Químico e seus Familiares, que tem por objetivo  atender

aos dependentes químicos e aos seus familiares e orientar/informar a comunidade,

fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção

ao  uso  e  abuso  de  álcool,  tabaco  e  outras  drogas,  no  intuito  de  diminuir  a

vulnerabilidade individual e social. Para o exercício de 2011, estão previstos gastos

de R$3.050.000,00 nessa ação.

É oportuno trazer à colação ainda o Decreto nº 44.052, de 2005, que instituiu o

Programa  Saúde  na  Escola,  cujo  objetivo  é  desenvolver  ações  permanentes  de

promoção à saúde no âmbito da rede pública estadual de ensino. Essas ações são

voltadas tanto aos adolescentes matriculados nas escolas como a seus familiares, de

forma a favorecer uma vida saudável. O citado programa é administrado pelo Comitê

Gestor, que é composto por um representante das Secretarias de Estado de Saúde,

Educação,  Desenvolvimento  Social  e  Esporte,  Defesa  Social  e  Planejamento  e

Gestão. Os professores e profissionais de saúde desse programa são treinados por

meio  do  Curso  de  Capacitação  do  Programa  Saúde  na  Escola  e  atuam  como

facilitadores dos seguintes temas: Saúde, Comportamento, Família e Debates. Tais

multiplicadores, portanto, desenvolvem ações mensais nas escolas em parceria com

os profissionais da área. Ressalte-se que há, no tema Comportamento, um tópico

sobre Drogas e Álcool, o qual trata, entre outras matérias, do uso de cigarros.

Vê-se, pois, que não faltam normas jurídicas preordenadas à defesa das crianças e

adolescentes  contra  o  uso de álcool,  drogas  e  tabaco,  sendo a  principal  delas  o

PPAG, que prevê várias ações dirigidas para essa área e os respectivos recursos

financeiros. Uma coisa é o Legislativo fixar regras gerais e impessoais que nortearão

as atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo

do órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias

que, por sua natureza, se encartam no campo de atribuições do Executivo, pois isso

não  mudaria  a  essência  da  atividade.  Assim,  parece-nos  claro  que a  criação  de

campanha ou programa não deve ser objeto de lei, e, sim, de ações concretas do
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Executivo.  Admitir  posicionamento  contrário  é  ignorar  os  parâmetros  básicos  do

ordenamento constitucional em vigor e inverter o papel predominante do Legislativo,

que passaria de órgão criador do direito positivo (função abstrata) a órgão executor.

Tampouco  seria  compatível  com  o  princípio  da  razoabilidade  a  utilização  do

procedimento  legislativo  para  cuidar  de  assuntos  que  devem  ser  objeto  de

procedimento ou ato administrativo.  Se decretos e regulamentos são instrumentos

hábeis à disposição do Governador do Estado para criar programas ou campanhas,

dentro  da  esfera  de  suas atribuições,  por  que razão optar  pela  via  legislativa  no

âmbito do Parlamento?

A utilização do processo legislativo para a instituição de programa só é admissível

nas  situações  previstas  na  Constituição  da  República.  A  esse  respeito,  já  se

posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da questão de ordem na ADI nº

224-RJ, quando sustentou que “não é pertinente a edição de lei específica criando

programa, ressalvados os casos previstos na Constituição da República, consoante

disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º”.

Finalmente,  saliente-se  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  resposta  à

diligência solicitada por  esta Comissão,  expediu parecer sobre a matéria,  no qual

afirma que a mencionada Pasta “já executa ações de promoção à saúde junto aos

escolares  para  prevenção  e  iniciação  do  tabaco  nas  escolas,  visando  uma

intersetorialidade entre as áreas de saúde e educação”.

Portanto,  apesar  da  preocupação  do  autor  do  projeto  em  proteger  as  crianças

contra o uso de cigarro, o projeto não tem fundamento constitucional, uma vez que se

vale da via legislativa para a criação de campanha, assunto de cunho nitidamente

administrativo e dependente de ações efetivas do Executivo.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.204/2011.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Doutor  Viana -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão.



506
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende e decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.382/2009, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição de

estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes e dá outras providências.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

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 apreciada pela Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma

do Substitutivo nº 2, por ela apresentado.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, as seguintes

proposições foram anexadas ao projeto sob comento,  por guardar semelhança de

conteúdo: o Projeto de Lei nº 1.488/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, e os

Projetos  de  Lei  nºs.  1.492/2011  e  2.281/2011,  ambos  de  autoria  do  Deputado

Sargento Rodrigues.

Fundamentação

O projeto de lei em análise impõe as seguintes penalidades aos estabelecimentos

comerciais que venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e

adolescentes: advertência; multa de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais

– Ufemgs –, dobrada a cada reincidência; suspensão da venda de bebidas alcoólicas

por  15  dias;  cassação  da  permissão  para  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  e

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes. No último caso, a reativação

da inscrição estadual somente poderia ser solicitada após o prazo de seis meses.

Determina,  ainda,  que,  em  caso  de  dúvida,  o  comerciante  deverá  exigir  a
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comprovação da idade do consumidor, mediante a apresentação de documentação

hábil.

O autor  da proposição destaca a necessidade de se coibir  a venda de bebidas

alcoólicas a crianças e adolescentes, em vista dos malefícios que o álcool causa à

saúde.  Com  esse  objetivo,  torna-se  de  grande  importância  a  criação  de  outras

sanções aos estabelecimentos comerciais que não cumprem as normas legais.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que as penas de

suspensão  e  cassação  da  permissão  para  venda  de  bebidas  alcoólicas  e  o

cancelamento da  inscrição no cadastro  de  contribuintes  poderiam trazer  impactos

negativos para a economia e fazer proliferarem atividades comerciais clandestinas.

Em relação à multa,  ela foi  graduada de 500 a 1.000 Ufemgs,  de acordo com a

gravidade  da  infração  e  o  porte  do  estabelecimento.  Buscando  ajustar  o  projeto

original a essas observações, foi apresentado o Substitutivo nº 1.

A seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, embora

tenha corroborado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, entendeu por

bem apresentar o Substitutivo nº 2, com o objetivo de aperfeiçoar o texto da norma.

Uma das questões diz respeito ao fato de que, em se tratando de um comando

legal vigente há muitos anos e conhecido pela população em geral, faz-se necessária

a  aplicação  de  sanção  de  advertência  aos  estabelecimentos  comerciais  que

praticarem  o  referido  ilícito,  visto  que  há  um  desequilíbrio  entre  o  peso  dessa

penalidade e a gravidade da infração. Em função desse entendimento, o Substitutivo

nº 2 estabelece multas com valor graduado conforme o tipo de infração e porte do

estabelecimento, e amplia o conjunto de sanções já existentes para inibir a prática de

venda  ilícita  de  bebidas  alcoólicas  a  crianças  e  adolescentes,  sem  prejuízo  da

aplicação de demais sanções civis e penais impostas pela legislação em vigor.

Outra inovação apresentada pelo Substitutivo nº 2 refere-se à determinação de que

os  fornecedores  de  produtos  ou  serviços  no  Estado  deverão  afixar  avisos  de

proibição de venda, fornecimento e permissão de consumo de bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes, com indicação dos preceitos do Estatuto da Criança e do

Adolescente,  e  orientar  os  funcionários  para que informem permanentemente aos

consumidores sobre a restrição e exijam documento oficial com foto para comprovar a
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maioridade do interessado em consumir bebida alcoólica.

A respeito das proposições anexadas ao projeto sob análise, cabe esclarecer que o

Projeto de Lei nº 2.281/2011 contém dispositivos que tratam a matéria de maneira

correlata, porém de forma mais abrangente e com detalhamento de alguns aspectos,

razão pela qual a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social optou por

inserir  no Substitutivo nº 2 alguns comandos inovadores do referido projeto de lei,

retirando  aqueles  que  contêm  aspectos  antijurídicos  ou  que  contrariem  as

Constituições  Federal  e  Estadual.  Quanto  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.448/2011  e

1.492/2011,  por  apresentarem  conteúdo  semelhante  ao  projeto  sob  análise,  as

considerações apresentadas pela referida Comissão aplicam-se integralmente a eles.

Quanto ao exame dos aspectos financeiro e orçamentário que envolvem o projeto,

objetivo precípuo desta Comissão, cabe-nos esclarecer que tanto o projeto em sua

forma original quanto os substitutivos que lhe foram apresentados, por se tratarem de

relação entre particulares, não criam despesas para os cofres públicos, portanto não

geram impactos na execução da Lei Orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.364/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência  e  da Ação Social,  e  pela rejeição do Substitutivo nº  1,  proposto pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.674/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 1.674/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.118/2009, “proíbe, conforme especifica, a

entrada,  em  prédios  públicos  e  estabelecimentos  privados  do  Estado  de  Minas

Gerais, de pessoas usando capacete”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/5/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva proibir a entrada, em prédios públicos e em prédios e

estabelecimentos  privados,  de  pessoas  usando  capacete  que  dificulte  a  sua

identificação imediata ou posterior reconhecimento. A proibição alcançaria os prédios

de  acesso  público,  tais  como  as  sedes  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário, as sedes de órgãos públicos, museus, “shopping centers”, lojas, agências

bancárias,  postos  de  gasolina,  lojas  de  conveniência,  estacionamentos,  bares  e

similares, prédios e condomínios residenciais, entre outros.

Ainda segundo a  proposição,  em postos de  combustível  e  estacionamentos,  os

usuários  de capacete,  condutor e passageiro, devem retirá-lo  imediatamente,  logo

após descerem da motocicleta.

Cumpre  dizer  que  proposição  de  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, sob o nº 4.118/2009. Tal proposição foi anexada ao Projeto de

Lei  nº  1.927/2007,  em razão de identidade de objeto,  o qual  recebeu parecer  da

Comissão de Constituição e Justiça. Como não houve alteração no sistema jurídico-

constitucional  que  acarretasse mudança no teor  do  referido  parecer,  passamos a

reproduzi-lo a seguir.

Inicialmente,  em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  deve  esta  Comissão  se

manifestar, esclarecemos que a proposição em análise, ao proibir o uso de capacete

e demais objetos nas situações que descreve,  não versa sobre matéria relativa a

trânsito ou transporte, matérias de competência legislativa privativa da União, nos

termos  do art.  22,  XI,  da  Constituição da República,  mas,  sim,  sobre  segurança

pública.

A esse respeito, é importante destacar que a Constituição da República, em seu art.

144, determina ser a segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade

de  todos,  exercida  para  a  preservação da ordem pública  e  da  incolumidade das

pessoas e do patrimônio.
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A Constituição do Estado,  por  sua vez,  no art.  2o,  V,  estabelece que,  entre os

objetivos prioritários do Estado, está a criação de condições para a segurança e a

ordem públicas.

O projeto em exame se harmoniza com os dispositivos constitucionais citados e

busca densificá-los no plano da legislação infraconstitucional.

À vista do exposto, e no estrito juízo de admissibilidade a cargo desta Comissão,

não  vislumbramos  óbice  à  aprovação  da  matéria,  cabendo  ressaltar  que  outros

aspectos  da  proposição atinentes  ao  mérito  deverão ser  analisados  na comissão

competente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.674/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.684/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Fred Costa, “obriga as empresas

que comercializam produtos de limpeza de uso doméstico ou industrial no Estado de

Minas Gerais a inserir nos rótulos e nas embalagens dos seus produtos foto ilustrativa

de pessoas lesionadas pelo mau uso do produto e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende obrigar as indústrias que comercializam material de

limpeza de uso doméstico ou industrial com sede no Estado a inserir nos rótulos e
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nas embalagens dos seus produtos foto ilustrativa contendo pessoas vitimadas pelo

mau uso desse material.

É oportuno destacar que a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

Anvisa –, dispõe, em seu art. 2º, III,  que compete à União, no âmbito do Sistema

Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  normatizar,  controlar  e  fiscalizar  produtos,

substâncias e serviços de interesse para a saúde. 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 Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/99, 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 submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

saúde pública.

No uso de sua competência,  a  Anvisa,  considerando,  entre  outras  situações,  a

importância  de  compatibilizar  a  legislação  nacional  com  base  nos  instrumentos

normativos do Mercosul relacionados à rotulagem nutricional de alimentos embalados

–  Resoluções  GMC  nº  44/2003  e  46/2003  –,  editou  a  Resolução  nº  360,  de

23/12/2003, disciplinando a rotulagem nutricional de alimentos embalados.

Dessa forma, não seria razoável estabelecer critérios de rotulagem específicos para

a distribuição de produtos apenas no Estado de Minas Gerais, conforme pretendido,

uma vez que a medida dificultaria o comércio interestadual. Constata-se, pois, que o

estabelecimento de tais regras só poderia ser feito por meio de uma norma nacional,

para  evitar  distorções  na  distribuição  de  produtos  em  todo  o  território  federal.

Importante ressaltar  a decisão proferida 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
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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 2089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro.”

Adicionalmente, ressaltamos que o inciso III, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.078, de

1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor, prescreve que se trata

de direito  básico do consumidor receber  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.

Dessa  forma,  não  vislumbramos  a  possibilidade  de  esta  Casa  legislar  sobre  a

matéria.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.684/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.007/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 2.007/2011 “altera a Lei nº

7.302, de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de

Minas Gerais.
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Publicada no “Diário do Legislativo”, a proposição foi distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva alterar a Lei nº 7.302, de 1978, que dispõe sobre a

proteção  contra  a  poluição  sonora  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Pretende-se

acrescentar ao art. 4º da referida lei um inciso que permita, observado o disposto no

art.  2º  daquele  diploma  legal,  os  ruídos  que  provenham  de  festas  populares  e

tradicionais,  como  exposições,  rodeios,  axés,  eventos  de  música  eletrônica,

comemorações de aniversários de Municípios, entre outras.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  matéria  relativa  a

poluição sonora se insere no campo de competência concorrente, conforme resulta

do art. 24, VI, a seguir transcrito:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;”

No exercício da competência para produzir normas gerais sobre a matéria, a União

editou  a  Lei  nº  6.938,  de  1981,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Meio

Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e  aplicação  e  dá  outras

providências. Tal diploma normativo atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente –

Conama –  a  prerrogativa  de  estabelecer  normas,  critérios  e  padrões  relativos  ao

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente.

Ressalte-se que as disposições constantes da mencionada Lei nº 6.938, de 1981,

bem como as resoluções do Conama se aplicam em todo o território nacional.

Ante tais considerações, resulta claro que o Estado está habilitado a legislar sobre a

matéria  na  via  da  legislação  concorrente,  observando,  portanto,  as  disposições

jurídicas emanadas da União acerca do assunto.
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Importa destacar ainda que é competência comum dos três entes políticos (União,

Estados e Municípios) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer

de suas formas. Assim, a par da legislação protetora do meio ambiente, é necessário

empreender a necessária fiscalização de sua efetiva aplicação, o que fica a cargo dos

poderes públicos, os quais devem assegurar a observância das normas, critérios e

padrões relativos ao controle da poluição sonora.

Isso posto, e nos lindes do juízo de admissibilidade a cargo desta Comissão, não

vislumbramos  óbice  ao  projeto.  Contudo,  este  há  de  ser  avaliado  quanto  aos

aspectos concernentes ao mérito da matéria na Comissão competente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.007/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.181/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a aplicação do princípio da legalidade nos casos ambientais que menciona”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva estabelecer que serão disciplinados em lei a tipificação

das  infrações  às  normas  estaduais  de  proteção  do  meio  ambiente,  o  processo

administrativo  de  apuração  dessas  infrações  e  os  valores  cobrados  para  fins  de

ressarcimento  de  custos  de  análise de processos  de  licenciamento  e  autorização
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ambientais e de outorga do direito de uso das águas.

Segundo o autor da proposição, “este projeto de lei é submetido à consideração

desta Casa por uma razão simples, porém de fundamental importância para todos: a

segurança jurídica que deve mediar a relação entre o Estado e o administrado. Nos

debates travados nesta Casa, sobretudo no âmbito de suas comissões permanentes,

constatam-se perplexidade e indignação muito grandes com a quantidade e o calibre

de normas de conduta ambientais disciplinadas em atos infralegais, quando, por sua

natureza  e  implicações,  indicam  a  necessidade  de  regulação  por  lei,  que  é  o

instrumento mais apropriado para construir o diálogo normativo entre o poder público

e  a  sociedade,  de  modo  a  garantir  a  pluralidade  de  ideias  e  os  princípios  que

norteiam o Estado de Direito”.

Observamos,  porém,  que  as  obrigações  que  se  pretende  instituir  decorrem

diretamente do princípio constitucional da legalidade, de modo que a proposição sob

exame carece de requisito necessário à sua válida tramitação nesta Casa, qual seja a

necessidade de intervenção legislativa.

Com efeito, nos termos da Constituição da República:

“Art.  1º  -  A República Federativa do Brasil,  formada pela união indissolúvel  dos

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de

Direito e tem como fundamentos:

(...)

Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude

de lei;

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo

legal;

(...)
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Art.  37  -  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao

seguinte:

(...)

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.

Por  força  dos  princípios  constitucionais  do  Estado  Democrático  de  Direito,  da

legalidade,  do devido processo legal,  da legalidade administrativa e da legalidade

tributária, é certo que infrações administrativas, processos administrativos e taxas são

matérias submetidas à chamada reserva legal.

Logo, em que pese a relevante preocupação do Deputado, devemos concluir que a

proposição sob exame não inova o ordenamento jurídico. De fato, não é a lei, nos

termos  propostos,  o  meio  adequado  para  solucionar  o  problema  apontado  na

justificação do projeto em exame.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.181/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 114/2011, o projeto de lei em epígrafe cria o Fundo de Erradicação da

Miséria – FEM.

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
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A criação do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM – tem como objetivo viabilizar

o custeio de programas e ações sociais  de erradicação da miséria e da extrema

pobreza,  prioritariamente  os  que  visem  a  melhorar  as  condições  de  formação

profissional,  habitação,  saneamento  básico  e  acesso  à  água,  prestar  assistência

social,  promover  a  melhoria  do  padrão  de  vida,  gerar  novas  oportunidades  de

trabalho e emprego e reforçar a renda familiar.

O  art.  2º  da  proposição  regulamenta  os  recursos  que  constituirão  o  Fundo,

apresentando um rol exemplificativo de fontes de receita para sua manutenção, tais

como dotações orçamentárias estaduais, doações de qualquer natureza, auxílios e

contribuições, entre outras.

Em seu art. 4º, a proposição estabelece os possíveis beneficiários dos programas e

ações sociais financiados pelo Fundo, entre eles famílias cuja renda “per capita” não

alcance o  valor  definido  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à

Fome como limite  para a extrema pobreza,  famílias  que estejam em situação de

privação social devidamente identificadas pelo programa Porta a Porta, pessoas em

situação de extrema pobreza, entidades da administração pública estadual e órgãos

ou entidades municipais.

Em seus arts. 5º a 7º, a proposição define, respectivamente, os administradores do

Fundo, os integrantes do grupo coordenador e seu gestor e o agente financeiro.

Por fim, em seu art. 8º, há a definição dos agentes executores do Fundo, prevendo-

se expressamente, em seu § 2º, a vedação da remuneração por tais atividades.

Feito um breve relato sobre a proposição, passamos a analisá-la sob o aspecto

jurídico.

Não obstante a intervenção governamental para a superação da pobreza, que nos

últimos anos possibilitou a 28 milhões de brasileiros saírem da pobreza absoluta e a

36 milhões, ingressarem na classe média, há ainda no País cerca de 16 milhões de

pessoas  que  permanecem  na  pobreza  extrema.  Esse  contingente  da  população

necessita  de  ações  e  programas  governamentais  para  que  possam  sair  dessa
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situação desumana.

Nos termos do art. 23, inciso IX, da Constituição Federal, é da competência comum

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios o combate às causas da pobreza e

aos  fatores  de  marginalização,  promovendo  a  integração  social  dos  setores

desfavorecidos.

A criação do FEM possui exatamente o objetivo de trazer eficiência às medidas

estatais que objetivam o cumprimento da competência acima descrita, já que viabiliza

o destaque de recursos e a vinculação de sua aplicação ao financiamento de ações e

programas voltados para a assistência social de erradicação da miséria.

Nos  termos  do  inciso  XII  do  art.  2º  da  Constituição  do  Estado,  acrescido  pela

Emenda  à  Constituição  nº  86,  de  2011,  erradicar  a  pobreza  e  reduzir  as

desigualdades sociais e regionais estão entre os objetivos prioritários do Estado.

Especialmente sobre os fundos de combate à pobreza, há tratamento constitucional

expresso no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT -,

trazido pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000, que estabelece para os Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios  o  dever  de  criá-los  em  suas  esferas  através  dos

recursos  especificados  no  referido  artigo,  bem como de  outros  que vierem  a  ser

destinados por lei, devendo os fundos ser geridos por entidades que contem com a

participação da sociedade civil.

O  §  1º  do  art.  82  do  ADCT estabelece  que,  para  o  financiamento  dos  fundos

estaduais de combate à pobreza, poderá ser criado pelo respectivo ente federativo o

adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços – ICMS - incidente sobre os produtos e serviços supérfluos,

nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da

Constituição, não se aplicando, sobre esse percentual, o disposto no art. 158, IV, do

mesmo Diploma.

De forma a viabilizar a citada fonte de recursos para o FEM, tramita nesta Casa

Legislativa o Projeto de Lei nº 2.447/2011, que possui como um de seus objetivos

exatamente o acréscimo de dois pontos percentuais nas alíquotas previstas para as

operações  internas  com  bebidas  alcoólicas  (exceto  aguardente  de  cana  ou  de

melaço),  com  cervejas  sem  álcool,  com  cigarros  e  produtos  de  tabacaria  e  com
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armas, até 31/12/2015, vinculando-se tal receita integralmente ao Fundo.

Frise-se que, no âmbito federal, a própria Emenda Constitucional nº 31, de 2000,

instituiu  o  Fundo  de  Combate  e  Erradicação  da  Pobreza,  que  se  encontra

regulamentado pela Lei Complementar Federal nº 111, de 2001.

Vale  lembrar  que  o  fundo especial  –  espécie  da  qual  o  FEM é um exemplo  –

consiste  em  um  produto  de  receitas  especificadas  que  por  lei  se  vinculam  à

realização de determinados objetivos ou serviços. A sua criação, além de ter sido

exigida pelo art. 82 do ADCT, é nitidamente matéria de direito financeiro, assunto este

que se encontra inserido no art. 24, inciso I, da Constituição Federal.

Sendo assim, a criação de fundos especiais, por ser matéria de direito financeiro,

encontra-se  dentro  das  atribuições  legislativas  estaduais,  constituindo-se  como

competência concorrente entre a União e os Estados membros. Assim, cabe à União

editar as normas gerais e aos Estados membros, suplementá-las, nos termos do § 2º

do art. 24 da Constituição Federal.

No exercício de sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 4.320, de 1964,

que traz normas gerais sobre direito financeiro, sendo que seus arts. 71 a 74 tratam

especificamente das regras gerais de criação de fundos.

Por sua vez, o Estado, no exercício de sua competência legislativa suplementar,

editou  a  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  que  dispõe  exatamente  sobre  a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

Dessa forma,  sob o  aspecto  formal  da  competência  legislativa,  não há óbice  à

tramitação  da  proposição,  inexistindo  também  vício  de  iniciativa  por  se  tratar  de

matéria que pode ser deflagrada pelo Chefe do Poder Executivo.

Correta também é a adoção do processo legislativo ordinário, visto que, inexistindo

previsão  expressa  nas  Constituições  Federal  e  Estadual  de  que  a  instituição  de

fundos  deva  ser  veiculada  por  meio  de  lei  complementar,  não  há  que  exigir  o

processo legislativo especial.  Ainda que no âmbito federal o Fundo de Combate à

Pobreza tenha sido criado mediante emenda à Constituição e regulamentado por lei

complementar, não há previsão constitucional de que tal assunto, no âmbito estadual,

também só possa ser regido por emenda à Constituição e lei complementar estadual.

Pelo  contrário,  a  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  em  seu  art.  71,  e  a  Lei
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Complementar nº 91, de 2006, em seu art.  2º, estabelecem expressamente que a

instituição de fundos se dará mediante lei, não se exigindo emenda à Constituição

nem lei complementar para tanto.

Quanto ao mérito, a proposição não conflita com a legislação federal, estando em

compatibilidade com a Lei nº 4.320, de 1964.

É  necessário,  agora,  analisar  se  o  projeto  encontra-se  de  acordo  com  as

disposições da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Inicialmente,  destacamos  que  o  parágrafo  único  do  art.  2º  dessa  lei  exige

expressamente que o projeto de lei referente à criação de fundo seja acompanhado

de justificação de seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica

e financeira.

Por meio do Ofício nº 844, de 2011, o Secretário de Estado de Fazenda esclarece

que  entre  as  receitas  do  FEM  figura  o  produto  da  arrecadação  do  adicional  de

alíquota do ICMS objeto do Projeto de Lei nº 2.447/2011, estimando-se arrecadação

de R$200.000.000,00 por ano. Esclarece ainda que, por constituir o FEM fundo de

natureza  programática,  ou  seja,  cuja  execução  financeira  se  limita  aos  valores

constantes dos orçamentos anuais, sua viabilidade estaria assegurada. Portanto, foi

observada a exigência legal em questão.

Quanto aos recursos que compõem o FEM, entendemos serem necessárias duas

alterações no art. 2º do projeto em tela. A primeira delas refere-se à redação de seu

inciso  I.  De acordo  com  a  redação originária,  toda  a  renda  líquida  de  extrações

especiais passaria a ser vinculada ao FEM. Contudo, há leis anteriores que apontam

as  extrações  especiais  como fonte  de  recursos  de  outros  fundos.  A sugestão de

alteração permite que se mantenham as extrações como fonte de receita dos fundos

existentes  e  que  o  Poder  Executivo  crie  extrações  especiais  para  atender  às

finalidades do FEM.

A segunda alteração sugerida é o acréscimo do § 4º ao art. 2º, no qual se prevê

expressamente  a  possibilidade  da  aplicação  financeira  das  disponibilidades

temporárias do Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual

perda de poder  aquisitivo  da  moeda.  Tal  alteração se faz necessária  visto  que a

proposição originária é omissa quanto a esse ponto e que o art. 4º, inciso V, da Lei
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Complementar  nº  91  exige  que  a  forma  de  remuneração  das  disponibilidades

temporárias dos fundos seja prevista nas leis que os instituírem.

Quanto às funções atribuídas pela proposição ao FEM, entendemos que elas se

encontram  em  compatibilidade  com  o  disposto  no  inciso  I  do  art.  3º  da  lei

complementar citada, por terem natureza programática, sendo destinadas à execução

de programas e ações sociais de erradicação da miséria e da extrema pobreza.

Contudo, sugerimos a alteração dos incisos desse artigo com o objetivo de conferir

maior clareza ao alcance das medidas a serem financiadas com recursos do FEM.

Destaque-se que incluímos a finalidade de se assegurar alimentação adequada, uma

vez  que  esta  consiste  na  realização  do  direito  de  todos  ao  acesso  regular  e

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o

acesso  a  outras  necessidades  essenciais,  tendo  como base  práticas  alimentares

promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural,

econômica e socialmente sustentáveis.

Em respeito ao art. 4º da Lei Complementar nº 91, a proposição traz expressamente

as funções e objetivos do Fundo, sua forma de operação, incluindo os requisitos para

a  concessão  de  financiamentos  ou  para  a  liberação  de  recursos,  seu  prazo  de

duração, a origem dos recursos que o compõem e a indicação de seus beneficiários e

administradores.

Especificamente quanto aos beneficiários dos programas e ações, entendemos que

o art. 4º da proposição merece reformulação em sua redação de forma a ampliar os

possíveis beneficiários.

O substitutivo apresentado aperfeiçoa a definição dos beneficiários dos programas

e ações que podem vir a receber recursos do FEM. São esses beneficiários famílias

em situação de extrema pobreza ou em situação de privação social identificadas pela

aplicação  dos  critérios  do  Índice  de  Pobreza  Multidimensional  do  Programa  das

Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  –  PNUD  -,  especialmente  aquelas  já

identificadas pelo Projeto Porta a Porta, do Programa Travessia, e pessoas naturais

que se encontrem em situação de extrema pobreza.

Quanto aos Municípios, órgãos e entidades da administração pública estadual e

municipal,  optou-se por  retirá-los  do  rol  dos  beneficiários  dos  programas  e ações
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financiados pelo FEM para elegê-los como possíveis destinatários dos recursos do

próprio Fundo, estabelecendo-se os critérios para que venham a recebê-los.

A viabilidade de esses órgãos e entes receberem recursos do FEM foi vinculada à

condição  de  estes  serem  destinados  a  programas  e  ações  que  atendam  às

finalidades dispostas no art. 3º da proposição e de sua destinação ser feita mediante

convênios ou de fundo a fundo, condicionada a liberação dos recursos à aprovação

do grupo coordenador.

A proposição também se compatibiliza com as exigências dos arts. 6º e 7º da Lei

Complementar nº 91 quanto à definição dos administradores dos fundos. As funções

de gestor, agente executor e agente financeiro e o grupo coordenador foram definidos

de  forma  adequada,  compatibilizando-se  com  as  regras  estabelecidas  pelos

dispositivos legais acima especificados. Por meio da previsão contida no § 3º do art.

5º da proposição, também foi formalmente atendida a exigência, contida no art. 82 do

ADCT, de que a gestão de fundos de combate à pobreza seja realizada por entidades

que contem com a participação da sociedade civil.

Contudo, entendemos que a participação da sociedade civil na gestão do FEM deve

se dar de forma mais efetiva, com maior possibilidade de interferência e controle de

suas atividades, e não, apenas formalmente. Por isso, sugere-se a participação de

representantes da sociedade civil  que integrem os seguintes conselhos: Conselho

Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  Conselho  Estadual  de

Desenvolvimento Rural  Sustentável,  Conselho Estadual  de Segurança Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Conselho  Estadual  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  Conselho  Estadual  de  Economia

Popular Solidária.

Justifica  a  previsão  da  participação  de  integrantes  do  Conselho  Estadual  dos

Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual de Desenvolvimento

Rural  Sustentável  a  análise  dos  dados  estatísticos  da  população  atingida  pela

situação de extrema pobreza, visto que 40% dela se encontra na faixa etária de até

14  anos  e  47%  vive  na  área  rural.  Sendo  assim,  é  evidente  a  importância  da

participação de tais Conselhos na gestão e fiscalização do FEM. Por sua vez,  as

temáticas  discutidas  nas  áreas  de  segurança  alimentar  e  nutricional,  de
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desenvolvimento regional e política urbana e de economia popular são também de

extrema relevância para a implementação de políticas de erradicação da miséria, o

que justifica a participação de integrantes dos respectivos conselhos estaduais.

Entendemos também ser  necessária  a  participação da Secretaria  de  Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atender às finalidades do FEM no que

toca  à  atuação  dessa  Pasta,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  direito  da

população a alimentação adequada.

Sugerimos também a participação da Assembleia Legislativa no grupo coordenador

com o objetivo de democratizar suas decisões e inserir o Poder Legislativo na política

de combate à miséria no Estado.

A previsão contida no § 3º do art. 9º da proposição, que permite a destinação de

recursos do FEM para atender às despesas com pessoal ou custeio dos órgãos ou

entidades que atuem como seus agentes administradores, encontra respaldo no art.

5º, inciso III, da Lei Complementar nº 91, que traz tal permissão especificamente para

os fundos que exerçam função programática.

Por fim, com relação à data da extinção do FEM, propomos sua alteração para o dia

31/12/2030,  de  forma  a  compatibilizar  sua  duração  com  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  -,  que  impõe  objetivos  e  metas  a  serem

cumpridas pelo Estado até 2030.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.446/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Cria o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  –  FEM  –,  de  função

programática, com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da

pobreza e da extrema pobreza.

Parágrafo  único  -  Os critérios  definidores  de  pobreza e  extrema pobreza serão

estabelecidos em regulamento.
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Art. 2º - Constituem recursos do FEM:

I  –  os  originários  da  renda  líquida  de  concursos  de prognósticos  referentes  às

extrações especiais vinculadas às finalidades previstas no art. 3º desta lei que vierem

a ser realizadas pelo Poder Executivo;

II – as dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

III – as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV – as doações, de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica, nacional ou

estrangeira;

V – os auxílios e contribuições que lhe forem destinados;

VI – os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que

o Estado seja mutuário;

VII – o resultado da aplicação do disposto no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição da República,  na  forma da legislação

estadual específica;

VIII – outros recursos.

§ 1º – Na hipótese de extinção do FEM, seu patrimônio será revertido ao Tesouro

Estadual, na forma de regulamento.

§ 2º – O FEM transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

e amortização da dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao

FEM, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º – As disponibilidades temporárias de caixa do FEM 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.

§ 4º – Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do

Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda de poder

aquisitivo da moeda.

Art.  3º  – Os recursos do FEM serão aplicados prioritariamente em programas e

ações que possuam as seguintes finalidades:

I – enfrentar as situações de pobreza e de desigualdade;

II  –  promover  a  proteção  social  por  meio  dos  serviços  e  benefícios

socioassistenciais no âmbito da política de assistência social;
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III – reforçar a renda das famílias;

IV – assegurar o direito a alimentação adequada;

V – melhorar  as  condições de habitação,  saneamento básico,  acesso à água e

padrão de vida;

VI – gerar novas oportunidades de trabalho e emprego;

VII – promover a formação profissional.

Art. 4º – Poderão receber recursos do FEM os Municípios e os órgãos e entidades

da administração pública estadual e municipal, para aplicação em programas e ações

que atendam às finalidades dispostas nos incisos do art. 3º desta lei.

§  1º  –  A  destinação  dos  recursos  do  FEM  poderá  ocorrer  por  transferência

voluntária amparada por convênio ou por transferência fundo a fundo.

§  2º  –  A  liberação  dos  recursos  do  FEM  deverá  ser  aprovada  pelo  grupo

coordenador, observado o disposto no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, e obedecer às finalidades dos programas a que se vinculam.

§ 3º – A contrapartida a ser exigida dos Municípios, órgãos e entidades a que se

refere o “caput” obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida dos

programas e ações realizadas com recursos do FEM.

§ 4º  –  Os  órgãos  e  entidades  da  administração pública  estadual  que recebam

recursos do FEM poderão destinar recursos para a despesa com pessoal, nos termos

previstos no § 3º do art. 9º desta lei.

§  5º  –  Os  recursos  do  FEM serão aplicados  preferencialmente  nas  localidades

urbanas  e  rurais  que  desenvolvam  conjuntamente  ou  em  articulação  técnica  e

institucional programas federais e estaduais de combate à pobreza.

Art.  5º  –  Os  programas  e  ações  que  recebam  recursos  do  FEM  terão  como

beneficiários, preferencialmente:

I  – famílias cuja renda “per capita” não alcance o valor definidor da situação de

pobreza ou que estejam em situação de privação social, especialmente aquelas já

identificadas pelo Projeto Porta a Porta, do Programa Travessia;

II – pessoas naturais em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Art. 6º – São administradores do FEM:

I – o gestor;
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II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o grupo coordenador.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador do FEM um representante:

I – da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – da Secretaria de Estado de Fazenda;

III – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

IV – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

V – da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

VI – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas;

VII – da Secretaria de Estado de Educação;

VIII – da Secretaria de Estado de Saúde;

IX – da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

X – da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

XI  –  do  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária;

XII – do Conselho Estadual de Assistência Social;

XIII – do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;

XIV – do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XV – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável;

XVI – do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do

Estado de Minas Gerais;

XVII – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

XVIII – do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária;

XIX – da Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria.

§ 1º – Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.

§  2º  –  A função de membro do grupo coordenador  é  considerada de relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

§ 3º – Os membros do grupo coordenador representantes dos Conselhos Estaduais
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de que tratam os incisos XII  a  XVIII  serão escolhidos entre os representantes da

sociedade civil que integrem os respectivos Conselhos.

Art.  8º  –  O gestor  e o agente financeiro  do FEM é a  Secretaria  de  Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  competindo-lhe  o  exercício  das  atribuições

definidas no art. 8º, nos incisos I a III do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006, e em regulamento.

§ 1º – A Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria

prestará assessoramento à Seplag para o exercício das atribuições de que trata o

“caput”.

§ 2º – Não será destinada remuneração à Seplag em decorrência do exercício das

competências de administração do FEM.

Art. 9º – São agentes executores do FEM:

I – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

IV – Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

V – Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas;

VI – Secretaria de Estado de Educação;

VII – Secretaria de Estado de Saúde;

VIII – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IX – Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária.

§ 1º – As competências previstas nos incisos I a III do art. 8º da Lei Complementar

nº  91,  de  2006,  serão exercidas  isoladamente pelo gestor  do  FEM,  podendo ser

atribuída aos demais agentes executores, nos termos de regulamento, a competência

prevista no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º – Não será atribuída remuneração aos agentes executores do FEM.

§ 3º – Será admitida a destinação de recursos do FEM para despesas com pessoal

ou custeio dos órgãos e entidades que atuem como seus agentes administradores,

desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações  finalísticas  de  execução  de

programas e ações sociais contempladas pelo FEM, nos termos do inciso III do art. 5º
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da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art.  10 – Os demonstrativos financeiros do FEM obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos demais atos normativos aplicáveis.

Art. 11 – O gestor do FEM poderá ajustar com os demais agentes executores metas

e resultados a serem atingidos na implementação dos objetivos do FEM, nos termos

do art. 11 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 12 – Normas operacionais e complementares necessárias à execução desta lei

serão estabelecidas em regulamento.

Art.  13  –  Em  caso  de  irregularidades  praticadas  pelos  órgãos  e  entidades

executores  dos  programas  e  ações  sociais  mencionados  no  art.  4º  desta  lei,  os

infratores estarão sujeitos a sanções administrativas definidas em regulamento, sem

prejuízo das responsabilidades civis e penais aplicáveis.

Art. 14 – O FEM extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2030.

Art.  15  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  exercício  financeiro  seguinte  ao  de  sua

publicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Doutor Viana - Luiz Henrique

- Cássio Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “dispõe sobre a criação

do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM”.

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.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa instituir o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.
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Caracterizado  como  fundo  de  função  programática,  o  FEM  visa  a  dar  suporte

financeiro  a  programas  e  ações  sociais  de  erradicação  da  miséria  e  da  extrema

pobreza, mormente aqueles que tenham como finalidade melhorar as condições de

formação  profissional,  habitação,  saneamento  básico,  acesso  à  água,  assistência

social, promoção da melhoria do padrão de vida.

O art. 2º do projeto lista os recursos que constituirão o FEM, dentre os quais se

destacam:  dotações  consignadas  no  orçamento  estadual  e  créditos  adicionais;

transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas; doações de

qualquer natureza, auxílios e contribuições e adicional de dois pontos percentuais na

alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - sobre os produtos e serviços supérfluos, entre outros.

O  projeto  estabelece,  em  seu  art.  4º,  os  beneficiários  dos  programas  e  ações

sociais  financiados  pelo  Fundo,  entre  eles  famílias  cuja  renda  “per  capita”  não

alcance o  valor  definido  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à

Fome como de limite para a extrema pobreza, famílias que estejam em situação de

privação social devidamente identificadas pelo programa Porta a Porta, pessoas em

situação de extrema pobreza, entidades da administração pública estadual e órgãos

ou entidades municipais.

Os arts. 5º, 6º e 7º definem os administradores do fundo, os integrantes do grupo

coordenador e o seu gestor e o agente financeiro, respectivamente.

Ao final, o art. 13 prevê a data para extinção do FEM, qual seja 31/12/2015.

Por  meio  da  exposição  de  motivos  elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag , o Governador do Estado informa que a “proposta

está alinhada com três grandes macrodiretrizes, de diferentes alçadas, quais sejam:

de alçada internacional, as Metas do Milênio pactuadas no seio da Organização das

Nações Unidas, dispondo sobre um conjunto de objetivos para o desenvolvimento

social  e  a  erradicação  da  extrema  pobreza  no  mundo;  no  âmbito  nacional,  o

Programa Brasil sem Miséria, que tem por objetivo a erradicação da extrema pobreza

no Brasil até 2015, havendo identificado, em nosso Estado, novecentas mil pessoas

vivendo  abaixo  da  linha  da  extrema  pobreza;  no  âmbito  regional,  o  Programa
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Travessia,  que,  por  intermédio  de  seu  subprojeto  Porta  a  Porta,  identificou  as

principais  privações  sociais,  utilizando  metodologia  do  índice  de  pobreza

multidimensional do PNUD – IPM/PNUD”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual e pode ser deflagrada pelo

Chefe do Poder Executivo.

Todavia,  a  fim  de  precisar  o  alcance  das  medidas  propostas  e  adequá-las  às

normas postas pela Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição,

gestão e extinção de fundos estaduais, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual

concordamos.

Do  ponto  de  vista  financeiro-orçamentário,  há  que  destacar  que  lei

supramencionada determina, em seu art.  2°,  parágraf o único, 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.

Em  cumprimento  do  que  dispõe  a  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  foi

encaminhado a esta Casa ofício subscrito pelo Secretário de Estado de Fazenda,

informando que entre os  recursos que irão  constituir  o  FEM “figura  o  produto  da

arrecadação do adicional de alíquota do ICMS, a ser instituído com fundamento no §

1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da

República.” Estima-se que a receita proveniente do adicional do ICMS será de R$

200.000.000,00/ano.

Conforme o ofício mencionado, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de

Lei  nº  2.447/2011  que,  entre  outros  objetivos,  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  1975,

acrescendo  dois  pontos  percentuais  nas  alíquotas  do  ICMS  previstas  para  as

operações  internas  com  bebidas  alcoólicas  (exceto  aguardente  de  cana  ou  de

melaço),  com  cervejas  sem  álcool,  com  cigarros  e  produtos  de  tabacaria  e  com

armas,  até  31/12/2015.  Tal  receita  vincula-se  integralmente  ao  fundo,  fato  que

contribui para a sua operacionalização.

Cabe salientar, ainda, que não existem óbices legais para que as demais fontes de

recursos listadas no projeto original e no Substitutivo n.º 1 venham a compor o fundo,
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haja  vista  que  estes  não  estão  constitucionalmente  nem legalmente  vinculados  a

outros fins.

No tocante à permissão para que se destinem recursos do FEM para o custeio das

despesas com pessoal ou dos órgãos ou entidades que atuem como seus agentes

administradores, salienta-se que esta encontra respaldo no art. 5º, inciso III, da Lei

Complementar  nº  91,  que  autoriza  tal  fato  para  os  fundos  que  exerçam  função

programática.

Por  fim,  destaca-se que a mera previsão de fontes  de recursos,  por  si  só,  não

configura despesa para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para o

FEM 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.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.446/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - João

Vítor Xavier - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.550/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o projeto de lei

em epígrafe define a grafia do nome do Município de Dona Euzébia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Cabe a  esta  Comissão,  nos  termos  do art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,



532
____________________________________________________________________________

analisar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.550/2011  tem  por  escopo  estabelecer  que  o  nome  do

Município de Dona Euzébia é grafado com a letra “z”, determinando que essa seja a

forma adotada nos documentos oficiais do Estado.

Em sua justificação, a Comissão autora da proposição esclarece que o Município

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

relevantes para a comunidade por terem contribuído 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,

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. Em decorrência disso, foi adotada a grafia com

“s”.

Entretanto,  como  Euzébia  refere-se  a  nome  específico  da  homenageada  pela

municipalidade, a referida orientação não se aplica no caso em análise.

Nesse contexto, a edição de nova lei definindo a grafia do nome do Município de

Dona  Euzébia  é  pertinente  e  atende  à  necessidade  da  administração  pública

municipal.

Cabe ressaltar,  por  fim,  que a  matéria  tratada no  projeto  de  lei  em análise  se
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enquadra como competência legislativa do Estado, de acordo com o § 1º do art. 25 da

Constituição da República; e, como não se encontra relacionada pelo art. 66 da Carta

mineira como iniciativa reservada, é legítima a deflagração do processo legislativo por

comissão desta Assembleia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.550/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.572/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar  o art.  3º  da Lei  nº 17.699, de 4 de agosto de 2008, que autoriza o Poder

Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma – o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Lei  nº  17.699,  de  2008,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação

Educacional Lucas Machado – Feluma – um terreno com área de 357.798m², situado

no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, para a implantação de cursos de

graduação do ensino superior e atividades correlatas de instituição de ensino superior

mantida por essa Fundação. Em seu art. 2º, estabelece, como encargos da doação, o

cumprimento  das  obrigações  assumidas  no  Projeto  de  Implantação do Centro  de

Extensão  da  Fundação,  consistentes  na  instalação  de  Ambulatório  Integrado  de

Atenção à Saúde e Educação, de um complexo de ensino superior e do Hospital-

Escola de Lagoa Santa; a destinação de 10% das vagas para bolsas acadêmicas
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integrais; e a implementação do Programa de Internato de Saúde Coletiva – Internato

Rural,  no Município  de Lagoa Santa e nos Municípios vizinhos que manifestarem

interesse.

Essa norma prevê ainda, no art. 3º, que o imóvel 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 três anos

contados da mesma data, não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1º.

O Projeto de Lei  nº  2.572/2011 pretende alterar  a redação do art.  3º  da Lei  nº

17.699, de 2008, com a finalidade de dilatar o prazo de três para dez anos, uma vez

que  a  complexidade  da  obra  de  instalação  do  novo  câmpus  universitário  da

Faculdade de Ciências Médicas requer um tempo maior para sua concretização.

Em sua justificação,  o  autor  da  matéria  informa que a  licença ambiental  só foi

concedida em 30 de agosto de 2010, e o Parecer Técnico nº 613/2011, da Diretoria

de Infraestrutura Física da Secretaria de Estado de Saúde, foi emitido apenas em

31/8/2011. Como somente após a aprovação dos documentos necessários, a Feluma

poderá  iniciar  a  execução  das  obras  relacionadas  na  Lei  nº  17.699,  de  2008,  a

instituição necessita urgentemente que o referido prazo seja ampliado.

O estabelecimento de cláusula prevendo o retorno de patrimônio público transferido

por meio de doação é exigência do § 1º do 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.

É importante observar que o prazo de três anos previsto na Lei nº 17.699, de 2008,

expirou  em  22/10/2011.  Entretanto,  como  o  Estado  não  manifestou  interesse  na

reversão do bem e, principalmente, diante da comprovação das dificuldades para se

conseguir os documentos necessários à liberação das obras e dos amplos benefícios

que  esse  empreendimento  trará  à  população  mineira,  pressupõe-se  que  não  há

interesse em  sua  utilização por  parte  do  doador.  Além disso,  a dilação  do prazo

preserva o vínculo da utilização do imóvel com o interesse público que justificou a

doação.
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Cabe salientar, entretanto, que mais adequado não é a simples alteração numérica

do prazo, mas a edição de nova lei que conceda ao donatário mais tempo, a fim de

que  a  Feluma  tenha  condições  de  realizar  as  obras  de  seu  novo  câmpus,  e  a

consequente revogação do art. 3º da Lei nº 17.699, de 2008.

Diante disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, que

concede ao donatário o prazo de dez anos, contados da publicação da nova lei, para

a utilização do imóvel conforme a destinação prevista na Lei nº 17.699, de 2008, além

de reafirmar a reversão do bem ao patrimônio do Estado em caso de descumprimento

da obrigação prevista.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.572/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4 de agosto

de  2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação  Educacional  Lucas

Machado – Feluma – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4

de agosto de 2008, o prazo de dez anos, contados da publicação desta lei, para a

execução das obras destinadas à implantação de cursos de graduação do ensino

superior  e  atividades  correlatas  de  instituição  de  ensino  superior  mantida  pela

Fundação Lucas Machado – Feluma.

Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 2008, reverterá ao patrimônio do

Estado se, a qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das obrigações

firmadas no Projeto de Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo

o prazo previsto no art. 1º desta lei, não tiver sido cumprido o disposto nesse artigo.

Art. 3º – Fica revogado o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4 de agosto de 2008.

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito
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Alves.

PARECER PARA O 2º 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 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a

Lei  nº  13.449,  de  2000,  que  cria  o  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins – e dá

outras providências.

Aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

a proposição retorna a  esta Comissão a fim de receber  parecer  para o 2º  turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O objetivo da proposição em análise é modificar a legislação tributária para adequá-

la à modificação ocorrida na Lei Complementar Federal nº 87, de 1996, a Lei Kandir,

por  meio  da  Lei  Complementar  Federal  nº  138,  de  2010,  bem  como  promover

alterações relativas a incentivos fiscais.  A referida modificação na legislação federal

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 de janeiro de 2020. A futura lei fará referência direta à Lei Kandir, com o intuito

de se evitar  a necessidade de novas modificações na legislação estadual,  caso o

termo inicial para a apropriação desses valores seja novamente postergado.

O projeto acrescenta parágrafo ao art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que concede

crédito presumido a estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado,

localizado em Município compreendido na área de atuação da Superintendência do

Desenvolvimento  do  Nordeste  –  Sudene  –,  podendo  resultar  em  carga  tributária

inferior a 3%. Nas demais regiões, conforme a norma vigente, a carga tributária pode
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ser  reduzida  para  até  3%,  por  meio  da  concessão  de  crédito  presumido  a

estabelecimento nas mesmas condições. O objetivo 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 é acrescentado à referida lei  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 locomotiva,

quando a operação de saída da mercadoria seja alcançada pela isenção do imposto.

A intenção é assegurar e estimular investimentos realizados no Estado. A isenção nas

operações com locomotivas encontra-se disposta no item 185 da Parte 1 do Anexo I

do Regulamento do ICMS, sendo autorizada pelo Convênio nº 45, de 2010, firmado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

A proposição pretende ainda 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  celebrado  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, por fim, 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.

Cabe observar que a modificação aprovada no 1º turno se refere à correção de erro

material na referência ao referido dispositivo da Lei nº 13.449, de 2000.

Conforme ofício do Secretário de Estado de Fazenda encaminhado a esta Casa, as
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medidas contidas no parágrafo único do art. 32-A e no art. 32-H da Lei nº 6.763, de

1975, não constituem renúncia de receita. Por esse motivo, não há que observar as

condições impostas pelo disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Acompanhamos o posicionamento favorável desta Comissão, emitido no 1º turno

sobre o projeto, por considerá-lo um importante incentivo à economia do Estado e,

em especial, à das regiões menos desenvolvidas, além de ser necessário, no que diz

respeito às adequações na legislação tributária. Com o objetivo de promover ajustes

no vencido e aprimorar o Pró-Confins, de modo a incentivar a indústria de fabricação

de aeronaves e de equipamentos de tecnologia aeroespacial, apresentamos quatro

emendas  ao  final  deste  parecer.  Por  sugestão  do  Deputado  Ulisses  Gomes,

apresentamos a Emenda nº 5.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.336/2011, no

2º turno, com as Emendas nºs 1 a 5 ao vencido no 1º turno, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a convalidar créditos de ICMS apropriados

por  contribuinte  signatário  de  protocolo  firmado  com  o  Estado  relativamente  às

entradas de partes, peças e acessórios ocorridas até a regulamentação do art. 32-H

da Lei  nº  6.763,  de  1975,  e empregados na fabricação de locomotiva,  em que a

operação de saída da mercadoria seja alcançada pela isenção do imposto.

Parágrafo  único.  Em se tratando de crédito  tributário  já  formalizado,  o  disposto

neste artigo:

I – está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos,  e  à  desistência  de  eventuais  impugnações,  defesas  e  recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II  –  está  condicionado  ao  pagamento  de  custas,  despesas  e  honorários

advocatícios, quando devidos;

III – não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já
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recolhidas.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 225 a que se refere o art. 1º do vencido no 1º turno a

seguinte redação, substituindo-se, no “caput” do § 7º do referido art. 225, a expressão

“incentivos fiscais” pela expressão “incentivos fiscais ou financeiro-fiscais”:

“Art. 1º - (...)

“Art. 225 – O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício e incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrados  nos  termos da legislação  específica,  poderá  adotar  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado”.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao §2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000, a que se refere o art. 2º

do vencido no 1º turno, o seguinte inciso III:

“Art. 2º - (…)

“Art. 4º - (…)

§ 2º -(...)

III – às empresas fabricantes de aeronaves, suas parte e peças, de materiais de

reposição, manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos

de tecnologia aeroespacial, na forma prevista em regulamento.”.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – O inciso III do art. 2º da Lei nº 13.449, de 2000, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

III – incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente

de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado, inclusive para a indústria

de  fabricação  de  aeronaves,  suas  partes  e  peças,  de  materiais  de  reposição,

manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos de tecnologia

aeroespacial;”.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso IX e ao parágrafo único do art. 32-A, a que se refere o art. 1º do
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vencido no 1º turno, a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

“Art. 32-A - (...)

IX - ao estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado que resulte

em regime especial, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por ele

promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

(…)

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido poderá resultar em carga tributária inferior a 3% (três por cento) caso o

estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado que resulte em regime

especial, o qual esteja localizado em Município compreendido na área de atuação da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.”.”.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.336/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, que

cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior  do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26  de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 29 - (...)

§ 5º - (...)

4 - (...)

b) (...)

b.1)  por estabelecimento prestador  de serviço de comunicação, na execução de

serviço dessa natureza;

b.2) por estabelecimento que promova operação que destine mercadoria ao exterior

ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção destas em relação
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às operações e prestações totais;

b.3)  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais

hipóteses;

c) (...)

c.1) que for objeto de operação subsequente de saída de energia elétrica;

c.2) que for consumida no processo de industrialização;

c.3)  cujo  consumo resulte  em mercadoria  ou  serviço  objeto  de  operação ou de

prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e prestações

totais;

c.4)  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais

hipóteses;

d) a entrada, a partir  da data estabelecida em lei complementar federal, de bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.

(…)

Art. 32 - (...)

§ 1° - O uso ou o consumo, no estabelecimento, de m ercadoria por ele produzida

ou  adquirida  para  industrialização  ou  comercialização  determinará  o  estorno  do

crédito  a  ela  relativo  quando  não se  admitir  o  crédito  relativo  à  entrada  de  bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.

(...)

Art. 32-A - (...)

IX - ao estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado, de modo que

a carga tributária, nas operações de saída por ele promovidas, resulte em, no mínimo,

3% (três por cento);

(...)

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido poderá resultar em carga tributária inferior a 3% (três por cento) caso o

estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado esteja localizado em

Município  compreendido  na  área  de  atuação  da  Superintendência  do

Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

(...)
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Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o 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.

(...)

Art. 225 - (...)

§ 7º - As medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda

que se diferenciem dos benefícios e incentivos fiscais concedidos por outras unidades

da Federação sem previsão em lei complementar ou convênio, visam:

I - 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;

II - a manter ou a ampliar a mão de obra empregada no Estado; e

III - 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.

Art.  225-A - Nas hipóteses dos arts.  32-A a 32-H desta lei,  caso o regulamento

preveja  a  concessão  do  benefício  por  meio  de  regime especial,  este  deverá  ser

encaminhado à Assembleia Legislativa para ratificação, na forma e prazos previstos

nos §§ do art. 225 desta Lei.”

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, fica acrescido do § 3º,

com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

§ 3º - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e prazos previstos nos §§ do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”

Art.  3º -  Reputam-se válidas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta lei, com fundamento:
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I - nos arts. 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;

II - no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2011 relativamente ao § 5º do art. 29 e ao § 1º do art. 32 da

Lei nº 6.763, de 1975.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, de autoria do Presidente do Tribunal de

Contas, que altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, foi aprovado

no 2º turno, com as Emendas n°s 2 e 3 ao vencido no  1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

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.

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 da revista;

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:
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“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.

§ 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 – Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o 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
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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

tome as providências necessárias para a obtenção dos documentos a que se refere o

§ 3º.”.

Art. 7º – Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 102, de 2008, os 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 nele previstos.

§ 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 serão 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
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processo relativo aos atos e procedimentos objeto do termo será arquivado.

§ 8º – O Termo de Ajustamento de Gestão será publicado na íntegra no Diário

Oficial Eletrônico 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:

“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  §  3º,  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-I, 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 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.
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Seção I

Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

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 pelo 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  da  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.

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
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ficar sujeitos  à aplicação de sanções mediante processo administrativo disciplinar,

regulamentado em lei específica.

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.

CAPÍTULO III

DA DECADÊNCIA

Art. 110-H – Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as

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 Eletrônico:

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
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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.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.044/2011, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Cultural  de  Água  Quente  de

Radiodifusão, com sede no Município de Águas Formosas, foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem 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 2.044/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Água Quente de

Radiodifusão, 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 Cultural de

Água Quente de Radiodifusão, com sede no Município de Águas Formosas.

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° 2.122 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.122/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  material  reutilizável  e



550
____________________________________________________________________________

reciclável – Bolsa Reciclagem, foi aprovado no 2° t urno, com as Emendas nºs 1 e 2

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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.122/2011

Dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  materiais

recicláveis – Bolsa Reciclagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado concederá incentivo financeiro à s 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.  2° –  A Bolsa  Reciclagem  tem  por  objetivo  o  inc entivo  à  reintrodução  de

materiais recicláveis em processos produtivos, com vistas à redução da utilização de

recursos  naturais  e  insumos  energéticos,  com  inclusão  social  de  catadores  de

materiais recicláveis.

Art. 3° – O incentivo de que trata esta lei será co ncedido trimestralmente em forma

de auxílio pecuniário, nas condições que estabelecer o regulamento.

§ 1° – A transferência do incentivo concedido à coo perativa ou associação será

efetuada, integralmente ou em parcelas, até três meses após a concessão.

§ 2° – Dos valores transferidos à cooperativa ou as sociação, no mínimo 90% serão

repassados  aos  catadores  cooperados  ou  associados,  permitida  a  utilização  do
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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 materiais recicláveis;

V – divulgação e comunicação.

Art. 4° – São condições para o recebimento da Bolsa  Reciclagem pela cooperativa

ou associação de catadores de materiais recicláveis:

I – manter atualizados seus dados cadastrais no Estado;

II – desempenhar as atividades a que se refere o parágrafo único do art. 1° desta

lei;

III – ser reconhecida como cooperativa ou associação de catadores de materiais

recicláveis pelo comitê gestor da 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,  observadas  as  prioridades  estabelecidas  pelo  comitê  gestor  da  Bolsa

Reciclagem e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5° – O Estado manterá cadastro de cooperativas  e associações de catadores

de materiais recicláveis para fins de controle da concessão do incentivo de que trata

esta lei.

Art.  6° –  Os recursos  para  a concessão do incentivo  de  que trata esta lei  são

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 – dotações de recursos de outras origens.

Art. 7° – A gestão da Bolsa Reciclagem será feita p or 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
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materiais recicláveis por elas indicados.

§ 1° – A coordenação do comitê gestor a que se refe re o “caput” será exercida pelo

Poder Executivo.

§ 2° – 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. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.199/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, 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 2.199/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-
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Chic, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.252 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.252/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.252/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Lourenço

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua Dr. Heitor

Modesto, n° 360, naquele Município, registrado sob o n° 17.591, a fls. 240 do Livro 3-

O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.283/2011,  de  autoria  do  Deputado Sebastião  Costa,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Bloco  e  Escola  de  Samba Vila

Minalda, 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 2.283/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de Samba Vila

Minalda, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de

Samba Vila Minalda, com sede no Município de Cataguases.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 5 AO 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 e

dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação em 1º turno com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as
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Emendas nºs 2 a 5, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame propõe reduzir de 22% para 19% a alíquota do Imposto sobre

Operações 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 e modificar as regras relativas à

apropriação  de  crédito  do  ICMS  decorrente  da  aquisição  de  bens  para  o  ativo

imobilizado.

Foram apresentadas ao projeto quatro emendas, durante a discussão em Plenário.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Carlin Moura, autoriza o Poder Executivo a

reduzir  para  até  7% a  carga tributária  relativa  ao  ICMS incidente  nas  operações

internas  com  gás  liquefeito  de  petróleo  –  GLP  –  para  uso  doméstico.  Como

compensação pela perda de receita tributária,  não compensada pela elevação do

consumo de GLP, a emenda autoriza o Poder Executivo a aumentar a carga tributária

nas operações internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, no

percentual  suficiente  para  a  recomposição  da  receita  tributária.  Para  justificar  a

proposta, o autor argumenta que o GLP é um produto fundamental para as famílias,

além de ser a alternativa ecologicamente correta à lenha e ao carvão. Segundo ele, a

alíquota do gás em Minas Gerais, de 18%, é a mais alta do País.

A Emenda nº 3, do Deputado Elismar Prado, pretende reduzir para 12% a alíquota

do ICMS incidente sobre as operações internas com álcool para fins carburantes. De

acordo  com o  autor,  a  emenda objetiva  combater  os  efeitos  perversos  da  guerra

fiscal, já que em outros Estados, como São Paulo, a alíquota é de 12%. A redução da

carga tributária sobre o álcool, segundo o autor,  promoverá o desenvolvimento do

setor sucroalcooleiro, favorecerá o meio ambiente e beneficiará os consumidores pela

redução do preço do combustível.  O autor  argumenta  ainda que grande parte da

queda da arrecadação tributária será compensada pelo aumento da produção e das

vendas do combustível.

Também de autoria do Deputado Elismar Prado, a Emenda nº 4 tem como objetivo

fixar em 25% a alíquota do ICMS incidente sobre as operações internas com gasolina



556
____________________________________________________________________________

para fins carburantes. Cumpre informar que, até 31/12/2010, a alíquota da gasolina

era de 25%, tendo sido elevada para 27%, com a finalidade de compensar a redução

da alíquota do álcool, de 25% para 22%, nos termos da Lei nº 19.098, de 6/8/2010.

Segundo o autor, a medida se insere no esforço para a redução da carga tributária no

Estado e no País.

A Emenda nº 5, do Deputado Ulysses Gomes, pretende fixar em 12% a alíquota do

ICMS incidente sobre as operações internas com óleo diesel e sobre prestações de

serviços  de  transporte  de  passageiros.  No  caso  dos  serviços  de  transporte  de

passageiros, a alíquota estabelecida é de 18%. Quanto ao óleo diesel,  embora a

alíquota vigente seja de 12%, nos termos do Decreto nº 45.728, de 19/9/2011, a partir

de 1º/1/2012, a alíquota passará para 15%. Uma vez que há na Lei nº 6.763, de 1975,

autorização ao Poder Executivo para reduzir a carga tributária para até 12% nessas

operações e prestações, a fixação da alíquota pode ser feita pelo regulamento do

ICMS. Conforme o autor, a emenda resgata para o Poder Legislativo mineiro a sua

competência  para  discutir,  avaliar  e  votar  essa matéria.  Como justificativa  para  a

redução da alíquota, o autor cita o grande reflexo das variações de preço do óleo

diesel  sobre  o  mercado,  dada  a  sua  participação  na  composição  dos  custos  da

grande maioria das mercadorias e o caráter essencial do serviço de transporte de

passageiros para a população.

Salienta-se que todas as emendas apresentadas constituem renúncia de receita

tributária.  Desse  modo,  devem  observar  o  disposto  no  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, que determina que a concessão de benefício de natureza

tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício de sua vigência e

nos dois subsequentes 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.

As  exigências  estabelecidas  pelo  referido  dispositivo  não  foram  cumpridas  na
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apresentação das emendas,  cabendo a ressalva de que,  quanto à Emenda nº  2,

foram  cumpridas  parcialmente.  Cabe  ressaltar  que  a  fixação  da alíquota  do  óleo

diesel em 12%, pretendida pela Emenda nº 5, impossibilitaria a implementação, por

meio do  referido Decreto  nº  45.728,  de 2011,  da  medida compensatória  tanto  da

redução da alíquota do álcool para fins carburantes, proposta pelo projeto em exame,

quanto  das  reduções  de  carga  tributária  autorizadas  pelo  Projeto  de  Lei  nº

2.447/2011. Segundo ofício do Secretário de Estado de Fazenda encaminhado a esta

Casa, essas reduções geram, em conjunto, um impacto negativo na arrecadação do

ICMS  no  valor  de  aproximadamente  R$  65  milhões  por  ano.  Assim,  mesmo

considerando a relevância social e econômica da redução da carga tributária sobre os

setores acima mencionados,  somos  levados a rejeitar  as  emendas,  a  fim de não

comprometer o equilíbrio fiscal do Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 2 a 5 ao Projeto de Lei nº

2.452/2011, apresentadas em Plenário.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes (voto

contrário).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/11/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr. José Ribeiro Neto,

ocorrido em 28/10/2011, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento do Sr. Tarcísio

Bretas Lima, ocorrido em 6/11/2011, em Itabirito. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Luiz Henrique em que notifica o falecimento do Sr. Iraval Pires, ex-

Prefeito de Diamantina, ocorrido em 6/11/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-

se.)

Da Deputada Liza Prado em que notifica o falecimento do Sr. Gelson Domingos da

Silva, cinegrafista da Rede Bandeirantes de Televisão, ocorrido em 6/11/2011, no Rio

de Janeiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

21/2011 -  Projetos de Lei nºs 2.648 a 2.655/2011 - Requerimento nº 1.883/2011 -

Requerimentos  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Fred  Costa  -  Oradores  Inscritos:

Discursos do Deputado Antônio Júlio, das Deputadas Luzia Ferreira e Liza Prado e do

Deputado Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Despacho de Requerimentos:  Requerimentos dos Deputados Carlin  Moura e Fred

Costa; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final

do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  8/2011  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.122  e

2.252/2011;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011;

discursos  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Rogério  Correia;  registro  de  presença;

discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Duarte Bechir, Ulysses Gomes e Antônio

Júlio;  prorrogação da  reunião;  discurso  do  Deputado Bosco;  questão  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 - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana - 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 -
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Hely Tarqüínio - 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 - Pompílio Canavez - Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

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  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- 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 COMPLEMENTAR Nº 21/2011

Dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral cometido contra militar na

administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A prática do assédio moral por agente público, no âmbito da administração

direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado,  será prevenida e punida na

forma desta lei complementar.
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Parágrafo único - As disposições desta lei complementar aplicam-se aos militares,

na forma de regulamento, que deverá considerar, entre outras, as especificidades da

função por eles desempenhada.

Art. 2º - Considera-se agente público, para os efeitos desta lei complementar, todo

aquele que exerce mandato político, emprego público, cargo público civil ou função

pública,  ainda que transitoriamente ou sem remuneração,  por  eleição,  nomeação,

designação ou sob amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de

investidura ou vínculo, no âmbito da administração pública.

Art.  3º  -  Considera-se assédio moral,  para  os efeitos  desta  lei  complementar,  a

conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de

trabalho de militar, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua

saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1º - Constituem modalidades de assédio moral:

I  -  desqualificar,  reiteradamente,  por  meio  de  palavras,  gestos  ou  atitudes,  a

autoestima, a segurança ou a imagem de militar, valendo-se de posição hierárquica

ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II  -  desrespeitar  limitação  individual  de  militar,  decorrente  de  doença  física  ou

psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III - preterir militar, em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, nacionalidade,

cor,  idade,  religião,  posição  social,  preferência  ou  orientação  política,  sexual  ou

filosófica;

IV - atribuir, de modo frequente, a militar função incompatível com sua formação

acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V  -  isolar  ou  incentivar  o  isolamento  de  militar,  privando-o  de  informações,  de

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com

seus colegas;

VI - manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de militar, submetendo-o

a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos;

VII - subestimar, em público, as aptidões e competências de militar;

VIII - manifestar publicamente desdém ou desprezo por militar ou pelo produto de

seu trabalho;
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IX - relegar intencionalmente militar ao ostracismo;

X - apresentar com suas ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de outro

militar;

XI - valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir militar a

praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em lei.

§ 2º - Nenhum militar pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de medida

discriminatória,  direta  ou  indireta,  notadamente  em  matéria  de  remuneração,

formação, lotação ou promoção, por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§  3º  -  Nenhuma medida  discriminatória  concernente  a  recrutamento,  formação,

lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a militar levando-se em

consideração:

I - o fato de o militar haver pleiteado administrativa ou judicialmente medidas que

visem a fazer cessar a prática de assédio moral;

II - o fato de o militar haver-se recusado à prática de qualquer ato administrativo em

função de comprovado assédio moral.

Art. 4º - O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão.

§  1º  -  Na  aplicação  das  penas  de  que  trata  o  “caput”,  serão  consideradas  a

extensão do dano e as reincidências.

§ 2º - Os atos praticados sob o domínio de assédio moral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.

Art. 5º - O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada que

cometer assédio moral sujeita-se à perda do cargo ou da função e à proibição de

ocupar cargo em comissão ou função gratificada na administração pública estadual

por cinco anos.

Art.  6º -  A prática de assédio moral  será apurada por meio do devido processo

administrativo  disciplinar,  garantida  a  ampla  defesa,  nos  termos  do  art.  218  e

seguintes da Lei  nº  869,  de 5 de julho de 1952,  ou conforme legislação especial



563
____________________________________________________________________________

aplicável, como a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, e a Lei nº 14.310, de 19 de

junho de 2002.

Art.  7º  -  A  pretensão  punitiva  administrativa  do  assédio  moral  prescreve  nos

seguintes prazos:

I - dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;

II - cinco anos, para a pena de demissão.

Art. 8º - A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.

Art.  9º  -  A administração  pública  tomará  medidas  preventivas  para  combater  o

assédio moral, com a participação de representantes das entidades associativas dos

militares, do órgão, da entidade ou unidades militares.

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput”, serão adotadas as seguintes

medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias:

I - promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão de medidas

preventivas e à extinção de práticas inadequadas;

II – promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para

conscientização;

III  -  acompanhamento  de  informações  estatísticas  sobre  licenças  médicas

concedidas  em  função  de  patologia  associada  ao  assédio  moral,  para  identificar

setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 10 - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

criarão, nos termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes

da administração e  das  entidades  associativas representativas  da  categoria,  para

buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.

Art.  11  -  O  Estado  providenciará,  na  forma  do  regulamento,  acompanhamento

psicológico para os sujeitos passivos de assédio moral, bem como para os sujeitos

ativos, em caso de necessidade.

Art. 12 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Com o advento da Lei Complementar nº 116, publicada em 11/1/2011,
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o assédio moral - também chamado de humilhação no trabalho ou terror psicológico,

que  acontece  quando  se  estabelece  uma  hierarquia  autoritária,  que  coloca  o

subordinado em situações humilhantes - passou a ser disciplinado no Estado. A nova

lei  dispõe  sobre  a  prevenção  e  a  punição  do  assédio  moral  praticado  contra

servidores civis na administração pública estadual.

Entretanto,  os  militares  não  foram  contemplados  no  texto  sancionado  pelo

Governador do Estado, sob a alegação que o veto a “tratamento homogêneo para

servidores civis e militares foi aposto por se tratar de impropriedade em vista de seu

regime constitucional e legal diferenciado”.

Desta  forma,  esta  proposição pretende,  por  meio  de  lei  específica,  disciplinar  a

matéria  para  servidores  militares,  sendo  certa  a  necessidade  da  edição  de

regulamento  que  deverá  considerar,  entre  outros  aspectos,  as  especificidades  da

função por eles desempenhada.

Submetemos a proposta à apreciação desta Casa e contamos com o apoio dos

nobres pares para sua aprovação.

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

Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.648/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Serra, com

sede no Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

da Serra, com sede no Município de Botelhos.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores do Bairro da Serra

consiste  em  proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  a  classe,  por  meio  da

integração de seus associados, com atividades econômicas, culturais, desportivas e

sociais;  firmar  convênios  com  associações  congêneres,  autarquias  federais,
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estaduais, municipais e outras; desenvolver canais de comercialização dos produtos

e serviços de seus associados, por meio de feiras, lojas e outros, mesmo no exterior;

assistir as famílias de agricultores em suas atividades; implementar programas que

contribuam para  a  segurança alimentar,  combate  à  fome,  desnutrição e  pobreza;

trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.649/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Promoção  Cultural,  Educacional,

Esportiva e de Lazer de Itinga, com sede no Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção Cultural,

Educacional, Esportiva e de Lazer de Itinga, com sede no Município de Itinga.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Promoção Cultural, Educacional, Esportiva e de Lazer

de  Itinga  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  duração

indeterminada, com atuação em todo o Município de Itinga.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade tem cumprido

suas disposições estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,

beneficentes e filantrópicas.

Tendo em vista as atividades executadas pela referida Associação em benefício do

desenvolvimento  da  comunidade,  bem como o atendimento  a  todos  os  requisitos

legais para a outorga do título de utilidade pública, contamos com a anuência dos

pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.650/2011

Institui o Dia Estadual de Combate à Dengue e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o dia 5 de dezembro como Dia Estadual  de Combate à

Dengue com o objetivo de intensificar e ampliar as ações de combate ao vetor da

doença, através da mobilização do poder público e da participação da população.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde fica autorizada a praticar todos os atos

necessários para a consecução dos objetivos de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  Sabemos que a dengue é uma doença infecciosa gravíssima e de

grande incidência no Estado de Minas Gerais, com registro de centenas de milhares

de vítimas e muitos óbitos.

Temos o conhecimento de que a dengue é um exemplo de doença endêmica, pois

são registrados focos da doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha

por toda uma região, ocorre apenas onde há incidência do mosquito transmissor da

doença.

Por isso, a única forma de combatermos a dengue é a prevenção ao vetor aedes

aegypti (a picada deste mosquito é a única forma de transmissão da doença), pois

não dispomos de vacinas eficazes ou medicamentos específicos.

Portanto, é essencial a realização de campanhas regulares de conscientização de

toda  população  para  o  combate  ao  mosquito  em  seus  criadouros,  inspeções

domiciliares, educação em saúde e mobilização social.

É  de  suma  importância  que  os  gestores  da  saúde  organizem  campanhas  de

prevenção  e  combate  à  dengue,  seguindo  recomendações  da  vigilância

epidemiológica,  para exterminar essa doença ou minimizar  seus prejuízos graves,

como a perda de vidas.

O Dia Estadual de Combate à Dengue tem o objetivo de intensificar e ampliar as

ações de combate à doença. O dia 5 de dezembro foi escolhido por causa do calor
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nessa  época  do  ano  e  da  enorme  incidência  de  fortes  chuvas,  que  favorece  o

aumento de criadouros do mosquito.

Sugiro  que  nesse  dia  sejam  incentivadas  campanhas  conjuntas,  integradas  ou

isoladas de prevenção e combate à dengue em todo o nosso Estado, ações estas

que contribuirão para o enfrentamento desse importante problema de saúde pública.

Portanto,  peço  aos  nobres  parlamentares  a  apreciação  e  aprovação  deste

importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde, para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.651/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Sarzedo - Apae -, com sede no Município de Sarzedo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Sarzedo - Apae -, com sede no Município de Sarzedo.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarzedo - Apae -,

com sede no Município  de  Sarzedo,  é  uma 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  e  não remuneradas  pelas  funções  que exercem;  atende,  dessa

forma,  aos  requisitos  legais.  O  processo  que  tem  por  objetivo  a  declaração  de

utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às

exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.652/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  Bethel  Resgatando  Vidas,  com  sede  no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Projeto Bethel Resgatando Vidas,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  Projeto  Bethel  Resgatando  Vidas,  com  sede  no  Município  de

Contagem, é uma entidade civil sem fins lucrativos, 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.

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 aprovar 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 2.653/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Beneficente  da  Região  de  Durval  de

Barros, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente da Região de

Durval de Barros, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Beneficente da Região de Durval de Barros, com sede
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no  Município  de  Ibirité,  é  uma  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 e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.654/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas

de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Macaúbas de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas de Baixo, com

sede  no  Município  de  Bonfim,  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
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.655/2011

Declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Capim Branco, com sede

no Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Capim

Branco, com sede no Município de Capim Branco.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação:  Trata-se  de  entidade  que  tem  por  objetivo,  através  das  atividades

relacionadas  em  seu  estatuto,  promover  ações  de  assistência  à  maternidade,  à

infância, à adolescência e à velhice, zelando pela saúde e o bem-estar da população

menos favorecida. Tem a finalidade em especial de disponibilizar assistência médica

à gestante, à criança, ao adolescente e aos idosos enfermos e carentes de recursos,

além  de  promover  a  distribuição  de  roupas,  calçados,  agasalhos,  habitações  e

alimentos  às  pessoas  carentes.  Sempre  em  busca  do  bem-estar  social,  mantém

projetos direcionados ao alcance cada vez maior da dignidade da pessoa humana.

Para promover a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTO

Nº 1.883/2011, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com as Sras. Carolina Pimentel e Daniella Jinkings e os Srs. Gilberto

Costa,  Vladimir  Platonow  e  Wellton  Máximo,  repórteres  da  Agência  Brasil,  pela

conquista, com o especial "Dia da Consciência Negra", do Prêmio Nacional Jornalista

Abdias Nascimento. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlin Moura e
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Fred Costa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, pessoas que

nos ouvem neste momento, quero hoje discorrer sobre uma preocupação política com

o momento que estamos vivendo. A Assembleia está com a pauta trancada porque o

governo do Estado colocou em regime de urgência o Projeto de Lei nº 2.355, que

dispõe sobre aperfeiçoamentos da política remuneratória por subsídio da carreira do

grupo de atividades da educação básica e das carreiras do pessoal da Polícia Civil, e

não conseguimos avançar num acordo com o governo. Acho - e disse isso hoje ao

Secretário - que esse regime de urgência não tem nenhuma justificação a não ser

criar  um clima tenso entre todos nós, que participamos do movimento de greve e

negociamos o seu final. O governo havia feito o compromisso de que não haveria o

regime de urgência, de que ele retiraria o projeto. Tal projeto agora tranca a pauta e

até traz outros prejuízos a várias categorias, como o pessoal da Casa e o pessoal

aqui representado pelo Serjusmig. Enquanto não o votarmos, não há possibilidade de

avançar na pauta, que está muito extensa.

Teremos  reunião  neste  final  de  semana  para  tentar  avançar  e  esperamos,  de

acordo  com o  Danilo,  que,  na  próxima quarta-feira,  porque terça-feira  é  feriado...

Vemos  que falta  informação no  planejamento  das  Secretarias  de  Planejamento  e

Gestão e de  Educação.  E ficou ainda,  repetirei,  mesmo participando de todas as

conversas. Há um jogo de pirraça, há pirraça para todos os lados, e as coisas não

avançam. Então, fazemos um apelo, e já o fiz hoje ao Secretário Danilo. Ele ponderou

que era uma questão de governo, que ele não iria retirar o regime de urgência. Penso

que  está  faltando  uma avaliação  política  do  momento  que  vivemos.  Teremos  de

conviver com esse problema. Cheguei a uma conclusão, Deputado Elismar. Sabe por

que não há dinheiro para dar aumento ao funcionalismo público? Porque o governo

construiu a Cidade Administrativa. Ela está pronta, e não há o que questionar. Houve

a alegação de que haveria uma redução de R$85.000.000,00 no custeio. Então, o

que ocorre é justamente o contrário. Hoje, o gasto na Cidade Administrativa é duas,

três vezes maior que o valor que eles propagaram que atingiriam de economia.
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Deputado  Rogério  Correia,  fizeram  uma  reforma  na  Cristiano  Machado  para

melhorar o acesso à Cidade Administrativa. O mais absurdo, o que me deixa mais

indignado é a ausência da classe política, da Câmara de Vereadores e de parte da

imprensa. A Rede Globo fez uma reportagem sobre isso nesta semana. Eles estão

desmanchando  a  Cristiano  Machado  para  construir  outra  avenida,  e  a  Prefeitura

ainda tem a cara de pau de dizer que a está adequando ao projeto. Isso quer dizer o

quê?  Aí  vem  a  minha  fala  sobre  a  questão  da  proposta  remuneratória  dos

professores.  O  governo  não  tem  planejamento!  Falta  planejamento  no  governo

estadual  e  na  Prefeitura de Belo Horizonte.  Eles  estão  brincando com o dinheiro

público. Gastaram-se milhões e milhões de reais para dizerem que tinham resolvido o

problema  da  entrada  e  da  saída  da  Cidade  Administrativa.  Agora,  eles  estão

reformando-a, fazendo tudo outra vez. E - o que é pior - estão desmanchando aquilo

que estava feito. Jogaram lá uma passarela que, pelas informações da Globo, custou

R$22.000.000,00. Ela não chegou nem a ser utilizada e já foi desmanchada. Vejam a

irresponsabilidade do Prefeito  de Belo Horizonte e do próprio governo do Estado.

Será que eles não tiveram a capacidade de fazer um planejamento para cinco anos?

Não  estou  pedindo  um  planejamento  a  longo  prazo:  poderia  ser  a  curto  prazo.

Apresentam a seguinte desculpa: “Agora vai haver a Copa do Mundo”. Agora tudo é

culpa  da  Copa  do  Mundo.  Não  é  preciso  usar  a  desculpa  de  que  o  povo  não

conseguirá ir  ao Mineirão porque é Copa do Mundo. Já fomos assistir  a jogos no

Mineirão sem nenhum problema, com 120, 130 mil pessoas. Agora a capacidade do

Mineirão será para, no máximo, 60 mil pessoas. Essa não é a desculpa, a justificativa

é o descaso com o dinheiro público. É por isso que não tem dinheiro para resolver o

problema da educação e da segurança pública no Estado de Minas Gerais. O que me

deixa mais indignado, Rosângela, é a ausência da classe política, que não procura

saber por que estão desmanchando a Cristiano Machado, que foi inaugurada agora.

Alegam que é para adaptá-la  para fazer  o tal  de  BRT. Vejam o  atraso de Minas

Gerais, o atraso que estamos vivendo.

Na  semana  passada,  o  governo  e  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  fizeram

propaganda na televisão, no rádio e em outros veículos de comunicação, falando que

agora o metrô irá sair. Ouvimos: “Agora o metrô sairá. A Dilma veio aqui e vai arrumar
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o dinheiro para o metrô”. Então, estão reformando a avenida para fazer o BRT. Não

temos  capacidade.  Minas  precisa  parar  de  pensar  pequeno  e  pensar  grande.  A

questão do metrô terá de ser resolvida. Não se pode brincar com esse projeto. Todos

nós estamos sendo enganados com essa campanha publicitária da Prefeitura sobre o

metrô  de  Belo  Horizonte,  e  ninguém  fala  nada.  O  que  está  acontecendo,

companheiros Deputados? Sei que vários de vocês têm ido à Cidade Administrativa.

Voltei de lá ontem revoltado, até com a classe política, da qual tenho a honra e o

prazer de fazer parte. Vejam a quantidade de dinheiro que se joga fora! Ou então há

outros  interesses,  Deputado  Jayro  Lessa,  porque  me  parece  que  a  obra  custou

R$600.000.000,00 ou R$700.000.000,00. A obra nem foi inaugurada direito e já está

sendo desmanchada para se fazer uma adaptação, que dizem ser para o BRT. Ao

invés de lutarmos por  metrô,  ao invés de construirmos metrô,  Deputado Sargento

Rodrigues, vamos fazer ônibus, aumentar aqueles ônibus, que são até bonitinhos. É o

tal de BRT. Isso é pensar pequeno demais, é um desrespeito ao povo mineiro e ao

belo-horizontino. Não é possível, há 30 dias havia propaganda maciça de que haveria

metrô. Não sei de onde ele iria sair, se até a Savassi, e agora estão lá desmanchando

não só a Av. Pedro I como a Av. Cristiano Machado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa., que já tem

vários mandatos nesta Casa e nos inspira, porque é um Deputado combativo, o que a

classe política precisa ter. É necessário que o Plenário desta Casa tenha Deputados

da envergadura de V. Exa., com o trabalho que tem prestado. V. Exa. abordou um

assunto que diz respeito especialmente ao belo-horizontino e a tantos  milhões de

pessoas  que  trafegam  pela  nossa  Capital.  Infelizmente  Belo  Horizonte  está  sem

Prefeito há muito tempo, Deputado Antônio Júlio. O Prefeito que aí está passeia muito

de jatinho, para cima e para baixo. Até parece que Belo Horizonte é tão grande assim

que ele precise trafegar de jatinho para um lado e para outro, assunto até levantado

por uma ação civil  pública do Ministério Público de Minas Gerais. Isso está sendo

questionado junto ao Ministério Público. Esse moço falou ao jornal “Estado de Minas”

recentemente:  o  jornalista  perguntou-lhe  por  que  a  Prefeitura  tinha  autorizado  a

construção de espigões no entorno da Lagoa da Pampulha, zona em que a lei não

permite isso por uma série de motivos, especialmente ambientais. Há todo um olhar
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diferenciado  dos  moradores  da  Zona  Norte  de  que  naquele  lugar  não  se  pode

construir espigões, hotéis. O Prefeito, Deputado Antônio Júlio, o Sr. “Márcio Radar” -

não há outro nome, até porque o belo-horizontino conhece muito o Prefeito Márcio

Lacerda já com o nome de Márcio Radar, especialista que é -, depois que o Ministério

Público arguiu a incompetência da BHTRANS para multar, viu-se apertado e falou

que tinha de arrumar receita de qualquer jeito. Pasmem, há vários radares atrás de

árvores, com intuito apenas arrecadatório, que o Sr. Prefeito Márcio Radar espalhou

por toda Belo Horizonte, e está arrecadando muito mais do que quando os guardas

da BHTRANS estavam multando. Esse mesmo Prefeito, Deputado Antônio Júlio, que

passeia  muito  e  se  esquece de  Belo  Horizonte,  disse à  jornalista  do  “Estado de

Minas” que não sabe quem aprovou a licença ambiental, que não tinha dado essa

ordem e não sabia dela. Se ele, Prefeito de Belo Horizonte, não sabia, e é ele que

tem a caneta e de quem é a última decisão, onde estava o Prefeito Márcio Lacerda –

que  alguns  preferem  chamar  de  Márcio  Radar  -  quando  essas  licenças  foram

autorizadas e as construções iniciadas? O jornal “Estado de Minas” está de cima,

cobrando, e não podemos aceitar isso.

Há 43 anos moro em Belo  Horizonte  e  há  muito  tempo não vejo  a  cidade tão

abandonada e seus servidores públicos tão perseguidos, como no caso de ontem, em

que servidores se colocaram no Pirulito da Praça Sete para mostrar as 40 chibatadas

que  receberam.  É um  tempo  de  escravidão  e  de  tortura  que  está  realizando na

Prefeitura de Belo Horizonte o Prefeito Márcio Radar.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Antes  de

passar-lhe a palavra, Deputado Jayro Lessa, gostaria de dizer que V. Exa. conhece

bem a situação financeira do Estado. Tem discutido de todos os lados, de todos os

ângulos, defendendo o governo, o empresariado. Agora entendo por que Minas tem

uma  dívida  de  R$70.000.000.000,00,  agora  estou  entendendo  por  quê.  É  essa

quantidade  de  dinheiro  e  de  recurso  que  se  joga  fora,  e  hoje  estamos  com

dificuldade. Há oito anos que falo sobre a dívida de Minas, que ela seria impagável.

Há um ditado que diz: “Não haverá causa perdida enquanto houver um tolo que lute

por ela”. Tivemos uma reunião segunda-feira para discutir a dívida. Isso mostra que

esse  caso  da  Cristiano  Machado  poderá  ser  um  reflexo  da  nossa  dívida  de
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R$70.000.000.000,00. É por isso que ficamos indignados de ver tanto dinheiro jogado

fora neste Estado de Minas Gerais e aqui na Prefeitura de Belo Horizonte.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)  -  Muito obrigado,  Deputado Antônio Júlio.

Quero  parabenizá-lo  novamente  pelo  assunto  que  aborda,  referente  às  Avenidas

Antônio Carlos e Cristiano Machado. A trincheira na Avenida Santa Rosa, quando foi

feita, ficou uma maravilha. Falaram, na época do Deputado Irani Barbosa, que havia o

diabo lá etc. Eu não achava a obra espetacular. De repente, passo por lá e estão

desmanchando a trincheira. Não entendo realmente o motivo. Ao passar pela Avenida

Cristiano Machado, vejo desmanchar o cimento, com máquina demolindo o piso. Fico

muito triste com isso. São milhões e milhões de reais disponibilizados na Prefeitura

de Belo Horizonte, que, no meu entendimento, foram mal usados. Não há explicação,

um motivo para uma obra feita há dois, três anos ser demolida rapidamente.

Infelizmente, como V. Exa. disse, o dinheiro do Estado é mal usado. Quando digo

Estado,  estou  me referindo a  dinheiro  público  que vai  para  a  Prefeitura,  para  os

governos estaduais  e federal.  Muitas vezes não digo que é culpa do Prefeito,  do

Governador nem da Presidente, mas é mal usado por uma tradição política no Brasil

segundo  a  qual  dinheiro  público  não  pertence  a  ninguém.  Infelizmente,  isso  é

verdade. Espero que nós, Deputados, tenhamos consciência para cobrar,  como V.

Exa. está cobrando, para que o dinheiro público seja mais bem usado.

A  Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Quero  cumprimentá-lo,  Deputado,  e

agradecer-lhe  o  aparte.  Concordo com  grande parte  das  suas  observações,  mas

gostaria de fazer uma ressalva. Fico muito preocupada, pois parece que as eleições

aqui no Plenário vão ser antecipadas com foco em Belo Horizonte.

Temos o Prefeito Márcio Lacerda avaliado como o melhor Prefeito do Brasil. Quem

conhece Belo Horizonte sabe que por todos os lugares por onde andamos há obras.

Há problemas, uma cidade com tantos milhões de habitantes tem seus problemas,

mas não podemos permitir o desrespeito e a falta de reconhecimento de que se trata

de um Prefeito  competente e eficiente.  A cidade tem os seus problemas, aliás na

Comissão de Defesa do Consumidor estamos brigando para discutir a questão dos

radares. No entanto, não podemos antecipar as eleições porque o Prefeito Márcio

Lacerda,  tão  bem-avaliado  para  reeleição,  é  alvo  de  crítica  injusta.  Utiliza-se  da
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tribuna  desta  Casa  para,  simplesmente,  manchar  o  currículo  de  um  homem  que

realmente está trabalhando incansavelmente para sua população.

Gostaria de pedir ao Deputado que falou sobre a questão do metrô e que está no

governo federal que ajude a trazer recursos, pois se trata de uma obra necessária. A

agilização das obras do metrô será uma conquista não só para Betim e para Belo

Horizonte, mas para toda a Região Metropolitana. O nosso povo não aguenta mais

andar apertado e esperar o cumprimento das promessas do governo federal. Minas

sempre tem recebido menos, Deputado Antônio Júlio. Tenho certeza de que V. Exa.

concorda com isso. Estamos com uma dívida enorme, com juros abusivos de mais de

7,5% ao ano. É preciso renegociação.

O Deputado Antônio Júlio - Gostaria de dizer à Deputada Liza Prado que não estou

fazendo campanha política, não. Estou constatando que há dinheiro da Prefeitura e

do Estado jogado fora na Cristiano Machado. Ou vamos fingir  que não foi jogado

fora? É uma obra que foi realizada há menos de dois, três anos e que está sendo

desmanchada para ser reformulada. O Prefeito cantou por todos os cantos que faria o

metrô e agora está falando que fará o BRT de uma hora para outra.  É isso que

estamos discutindo. Temos de bater na ferida.

Não é possível ficarmos fingindo que não há uma má administração dos recursos

públicos. A questão da Cristiano Machado precisa ser avaliada por todos nós. Não é

possível uma obra com menos de dois anos, sem planejamento, e a Globo mostra

alguém falando isso. Não fizeram o planejamento e gastaram o dinheiro de qualquer

jeito, como se ele chegasse de qualquer forma.

Obrigado, Sr.  Presidente. Extrapolei o meu tempo, mas voltaremos a este tema,

pois acho que ele é importante e não pode passar despercebido, principalmente para

o povo de Belo Horizonte.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Cumprimento todos os Deputados e o Presidente José

Henrique. Aproveito a fala do colega Antônio Júlio para conclamá-lo, como integrante

do PMDB e participante do governo federal, a nos ajudar na liberação de recursos

para o metrô. Essa é uma luta da população. As obras do metrô começaram há quase
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30  anos  e  ainda  não  terminaram.  O  senhor  tem  razão:  essa  é  a  medida  mais

estruturante  para  resolver  o  problema  da  mobilidade  em  Belo  Horizonte  e  para

melhorar substancialmente as condições de vida na Região Metropolitana. Existe o

movimento  de  luta  Pró-Metrô,  que  está  permanentemente  nas  ruas  fazendo

cobranças e que já  foi  a Brasília  várias vezes.  Nos últimos 10 anos, não tivemos

nenhum centavo para expansão do metrô. O BRT surgiu por causa dessa ausência.

Foi uma alternativa que o Prefeito Márcio Lacerda encontrou, com recurso próprio,

fazendo  empréstimos,  para  garantir  a  infraestrutura  necessária  para  a  Copa.

Lembramos que, há seis anos, começou o licenciamento para as obras da Avenida

Cristiano Machado. Não havia estudo prévio das obras e dos recursos necessários

para a infraestrutura na Copa do Mundo.

Temos de colocar as críticas em seu devido lugar, não jogar palavras ao vento, pois

elas acabam se voltando contra o Parlamento. O BRT é uma solução imposta ao

Município exatamente pela ausência de investimentos no metrô pelo governo federal

do Lula, que, em oito anos, não investiu um centavo, não fez 1m de expansão, não

fez nenhuma estação. Agora, a Presidente Dilma anunciou que liberará recursos, está

analisando o projeto, por meio de PPP. Foi uma parceria do governo do Estado com a

Prefeitura. Deixo esse registro.

Gostaria ainda de comentar o filme “Tancredo - a Travessia”. Aconselho quem não o

viu  ainda a  fazê-lo,  porque  é  um  passeio  pela  nossa história  do  século  XX e  é

também uma aula de política. As ideias e discussões são colocadas no centro da vida

pública  de  Tancredo  Neves.  Quando  vejo  aqui,  no  Plenário,  essa  discussão

personalista, com ataque a pessoas, não posso deixar de dizer que o Senador Aécio

Neves é um dos preferidos para ser atacado de forma desqualificada, fora das ideias

e da discussão política. Enfatizar a discussão com ataques pessoais depõe contra o

Parlamento, contra o mandato de cada um de nós, contra a nossa credibilidade junto

ao  eleitor.  O  filme  mostra  um  líder  político  fiel  às  suas  ideias  democráticas,

enfrentando crises com extrema sabedoria,  com capacidade de articular  e buscar

apoio  no  Parlamento  e  na  sociedade,  e  mostrando  que  a  luta  política  se  faz

exatamente  dessa  forma,  com  a  discussão  de  propostas  e  ideias  e  com  muita

vontade. Participei da fase de transição para a democracia, de 64 para cá, com o
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Golpe Militar,  obviamente como militante dos movimentos sociais e do movimento

estudantil.

Eu  não  tinha  mandato,  mas  já  era  uma  militante  política.  Naquelas  ruas,  nos

debates,  o  nosso  foco  era  a  luta  por  liberdade,  por  democracia,  a  luta  contra  a

inflação, contra a carestia,  enfim, a luta por direitos. Foi isso que permitiu que os

homens públicos da oposição, capitaneados à época pelo MDB, fizessem, por meio

desse combate implacável de ideias, aquela campanha que foi o maior movimento de

massa política do País, a campanha das Diretas Já. Naquela época só havia dois

partidos  permitidos,  Arena  e  MDB.  A  campanha  se  transformou  num  amplo

movimento,  ganhando  o  coração  e  as  mentes  do  povo  brasileiro.  Isso  permitiu,

portanto, que o País - sem derramar uma gota de sangue, como muitos previam, de

ambos os lados - promovesse a transição para a democracia em que vivemos até

hoje.

Queria fazer referência à importância do debate político e recuperar a ideia de que

esse é o nosso papel, o papel do Parlamento. Toda discussão centrada em pessoas

desqualifica esse debate, não contribuiu e também tira a nossa credibilidade como

representantes da população.

Antes de conceder aparte ao nobre Deputado Vanderlei Miranda, falarei sobre duas

coisas que me chamaram a atenção: a capacidade do Tancredo como agente político

do País de se conciliar na democracia e um fato ocorrido há 27, 28 anos. Deputada

Liza  Prado  e  Deputada  Rosângela  Reis,  éramos  invisíveis,  as  mulheres  eram

invisíveis  na  participação  política.  Se  hoje  somos  muito  poucas,  quando  o  filme

terminou, a questão que mais me chamou atenção foi o fato de não haver nenhuma

liderança feminina política na articulação da transição. Naquele momento do Brasil,

não havia sequer uma mulher para falar nos comícios, a não ser duas artistas: Fafá

de  Belém  e  Christiane  Torloni.  Os  rostos  femininos  que  apareciam  eram  os  das

mulheres do meio artístico, cantoras, pois eram da mídia, ou da televisão. Quero dizer

que avançamos lentamente, mas com certeza, hoje, em qualquer movimento político

realizado neste país, teremos pelo menos uma meia dúzia de mulheres importantes

que  terão  de  ser  consideradas  para  falar  para  a  população.  Essa  questão  tão

relevante me chamou a atenção. Apesar de sermos muito poucas, avançamos muito,
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até porque hoje temos uma Presidenta do Brasil, coisa impensável na nossa absoluta

ausência há 30 anos, inclusive no Parlamento, pois havia pouquíssimas mulheres. As

que lá estavam não tinham reconhecimento para se transformar em liderança política

relevante. Ver o filme me emocionou muito, porque é um retrato recente da história do

Brasil, que mostrou a força das ideias, da luta democrática, da luta por direitos. O que

nos move na política é sempre essa força do compromisso público. Em primeiro lugar,

apesar das adversidades, precisamos remar contra a maré.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputada  Luzia  Ferreira,  quero

parabenizá-la pela inteligente e equilibrada abordagem que faz dessa tribuna e fazer

coro também com V. Exa. no tocante à importância da presença feminina não apenas

no cenário político, mas em todas as áreas da nossa sociedade. Enquanto V. Exa.

falava, lembrava-me do tempo em que as mulheres, embora não sendo maioria, se

fizeram presentes de uma forma muito bonita. A história bíblica registra que, quando

Jesus foi crucificado, se olharmos ao pé da cruz, não havia homens, mas mulheres.

Isso  aconteceu  numa sexta-feira.  No  domingo  de  sua  ressurreição,  quem  foi  ao

túmulo não foram os homens, mas as mulheres.

Quem foi levar a notícia da sua ressurreição foram as mulheres. Quem servia a

Jesus no seu ministério e o ajudava financeiramente na sua caminhada ministerial era

um grupo de mulheres. As mulheres são 52% da população do nosso país e mães

dos outros 48%; portanto, de fato, merecem e têm direito à ocupação de um espaço

importante em todas as áreas da nossa sociedade, inclusive na área política.

Para complementar, Deputada Luzia Ferreira, nesta semana se discutiu nesta Casa

a dívida de Minas Gerais. Aliás, parabenizo o nosso Presidente Dinis Pinheiro e os

Deputados  que  estão  pilotando  esse  projeto  da  discussão  da  dívida  do  Estado.

Aproveito a sua fala, que conclama a um discurso mais propositivo que provocativo,

para dizer que o que trarei agora é propositivo, a fim de me alinhar ao que V. Exa.

está tratando, neste momento, desta tribuna.

V. Exa. deve se lembrar de que, muito tempo atrás, o Brasil era credor da Polônia,

das famosas filipetas. A Polônia não pagou ao Brasil, que perdoou aquela dívida. A

dívida que os Estados têm hoje, especialmente a de Minas Gerais, que, se não for a

maior, é uma das maiores, começou em 1997 por imposição do FMI, quando éramos
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escravos  financeiros  do  mercado  internacional  -  aliás,  hoje  não  somos  mais.  Ao

contrário, recentemente o Brasil até aportou recursos no FMI. Isso seria inimaginável

naquele ano de 1997, quando o FMI impôs uma condição para a negociação e esse

acerto da dívida dos Estados. Quero deixar aqui uma sugestão e espero que, por

meio  deste  microfone,  ela  chegue  ao  Planalto  e  à  nossa  Presidente  Dilma.  Em

viagem pela Europa para reuniões com os maiorais de lá, em razão do caos em que

estão vivendo, a Presidente Dilma pôs à disposição dinheiro do Brasil, por meio do

FMI, para socorrer a Europa. Ora, se temos dinheiro em caixa para investir e socorrer

a Europa por meio do FMI, devemos usar esse nosso recurso para aliviar a carga

violenta que vêm sofrendo os Estados, inclusive o Estado de Minas Gerais, com essa

dívida  impagável.  Se  temos  recursos,  devemos  usá-lo  de  forma  doméstica,

primeiramente em favor do nosso povo. Depois devemos pensar em dar socorro, se

tivermos  condições,  a  outros  povos  e  a  outras  nações.  Devemos  nos  preocupar

primeiramente com a nossa questão interna, que é muito séria.

Então ficam aqui essas minhas palavras, e espero que elas ecoem em Brasília.

Esse é um apelo que faço. Não estou falando aqui em tom de crítica, mas de apelo.

Se temos recursos para passar ao FMI, a fim de socorrer a Europa, devemos usá-los

para socorrer os nossos Estados, sem os quais o Brasil não vive. O governo federal

depende do sucesso dos  Estados.  Se eles  não forem bem-sucedidos,  o  governo

federal será também vítima desse insucesso deles, especialmente de Minas Gerais.

Muito obrigado, Deputada Luzia Ferreira, pelo aparte.

A  Deputada  Luzia  Ferreira  -  Deputado  Vanderlei  Miranda,  obrigada  pela

contribuição.  Quero  agregar  à  sua  fala  a  informação  de  que  o  Brasil  empresta

dinheiro a outros países a juros muito mais baixos do que os que cobra dos Estados e

Municípios. Então essa é outra contradição. Quero dizer também que fica mais grave

ainda esse estoque da dívida com o indexador aplicado, pois já estamos começando

a perceber também os efeitos da crise econômica internacional. Quem pensava que

ela não ia chegar até aqui precisa ter hoje outra avaliação. Até bem pouco tempo

atrás,  o  governo federal  dizia  que o Brasil  havia  se preparado e  estava blindado

contra a crise. No entanto vejam que o Sr.  Guido Mantega,  Ministro de Fazenda,

disse ontem, numa reunião, que a crise já chegou - e chegou forte - e que o Brasil
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tem de se preparar para enfrentá-la.

O resultado disso é que a desaceleração da indústria já se fez sentir no mês de

outubro,  em  relação  ao  mês  de  setembro  deste  ano;  e  mais  ainda  quando

comparamos com o mesmo período do ano passado,  em 2010. Portanto mais se

justifica buscar soluções sensatas, razoáveis, conforme a realidade que vivemos; e é

bom dizer que não é só em Minas Gerais. Quando tratamos dessa dívida, estamos

tratando  de  todos  os  Estados  do  Brasil,  São  Paulo,  Rio  Grande  do  Sul,  Santa

Catarina,  Paraná,  Rio  de  Janeiro  e  Minas  Gerais,  que  hoje  têm  uma  parte

considerável  de  suas  receitas  no  Estado  de  Minas.  Ou  seja,  quase

R$4.000.000.000,00 por  ano são comprometidos com o pagamento de serviço da

dívida.  É  dinheiro  que  poderia  estar  sendo  aplicado,  como  muito  bem  disse  o

Deputado,  nas  políticas  públicas  de  saúde,  de  geração  de  renda,  de  combate  à

pobreza  e  à  desigualdade,  na  educação.  E  ainda  ajudar  a  diminuir  esse  fosso

injustificável que temos no Brasil, entre os mais ricos e os mais pobres. Ficam aqui

essas minhas palavras. Creio que temos nesta Casa um conjunto de parlamentares,

homens e mulheres, experientes, cada um com sua visão partidária e do Brasil, então

vamos focar o debate político nos projetos, nas ideias, à frente do nosso mandato,

porque acho que isso é que dignifica todos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Quero  aqui  fazer  um

comentário que talvez não seja ideal para os consumidores do Brasil, mas que pode

ser,  de  forma simbólica,  uma resposta  para  que as empresas de energia  elétrica

passem a respeitar seus consumidores. A Aneel  tomou uma decisão que define o

percentual de aumento das tarifas, e vai depender da qualidade do serviço prestado.

Também  criou  um  indicador  que,  a  meu  ver,  não  terá,  de  certa  forma,  o  efeito

desejado, tanto que os órgãos de defesa do consumidor têm defendido, mas creio

que já pode começar a melhorar um pouco e dar um indicativo para que,  a cada

interrupção de energia, as empresas não continuem a ter seus lucros exacerbados,

desrespeitando o consumidor, que paga uma energia cara e, na verdade, não tem

seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor respeitados.

Portanto, com essa nova posição da Aneel e com alguns indicadores de qualidade,
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percebemos que as empresas já estão se mobilizando. Estão tentando agora uma

liminar para suspender, em decisão administrativa, a posição da Aneel para que haja

punição.  Ou  seja,  a  cada  problema  que  houver  de  interrupção,  eles  vão  perder

0,03%,  que,  em  determinados  casos,  significa  até  3%  a  menos  no  aumento  da

revisão tarifária. Percebo que estamos com um problema gravíssimo. Há o problema

do corte de energia, e a população ainda paga uma energia muito cara. Percebemos

que a  Aneel  nunca cumpriu o seu papel  como deveria.  Os órgãos de defesa do

consumidor estão lutando, brigando, porque já foram surrupiados mais de 8 bilhões

do  bolso  do  consumidor.  E  a  agência  reguladora,  ao  invés  de  defender  os

consumidores brasileiros, infelizmente não o faz, mas defende, na verdade, quem não

precisa de defesa. E nós percebemos, com essa decisão, que podemos começar a

ter  uma revisão  tarifária  em  que  o  consumidor  tenha  acesso  à  produtividade,  à

riqueza,  a  uma  energia  de  qualidade,  e  perceber  que  os  órgãos  de  defesa  do

consumidor estão atentos. A Agência tem de buscar esse equilíbrio, não prejudicando

esses consumidores que tanto têm sofrido, Deputado Bonifácio Mourão. Percebemos

também que já estão pensando no reajuste da conta de luz com uma regra mais

rígida, e que ajudará os consumidores. Espero que, a cada interrupção que houver

em qualquer parte do País ou de Minas Gerais, isso seja comunicado. Então envie

um “e-mail”, mande uma carta, faça sua reclamação para que depois, quando houver

a revisão tarifária, a empresa não tenha tantos lucros e nós não tenhamos aumentos

abusivos. Esse é um dos indicadores.

Então,  ontem  ou  anteontem,  a  Agência  Nacional  aprovou  as  novas  regras,  e

percebemos que o consumidor começa a defender os seus direitos. A CPI realizada e

a luta que travamos por causa do alto preço da energia neste país começam a surtir

pequenos efeitos, os quais considero um certo avanço para os consumidores. Como

se não bastasse pagar uma energia tão cara, há desrespeito até na hora de morrer,

pois sabemos da máfia que existe e o quanto as pessoas sofrem na hora em que têm

de  enterrar  um  ente  querido.  Há problemas  gravíssimos.  Portanto,  espero  que  o

consumidor avance e fiscalize os atos.

Nesta Assembleia, temos a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual sou Vice-

Presidente,  junto  a  meus  colegas,  membros  efetivos,  Deputados  Délio  Malheiros,
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Duilio de Castro e Carlos Henrique. Estamos atentos e atentas à luta do consumidor

no Estado. Pelos aumentos abusivos do serviço público e pelo desrespeito até para

enterrar um ente querido, podem ter certeza de que estamos preocupados com a

qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Quero também falar um pouco

da merenda escolar e da resposta que obtive do governo. Denunciei em Contagem

que a qualidade da merenda escolar para as crianças não estava de acordo com o

que  deveria.  Mas,  antes,  concedo  aparte  ao  Deputado  Carlin  Moura,  que  é  um

Deputado competente e a quem admiro. Ele defende tanto os estudantes quanto os

consumidores.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Quero felicitar a Deputada Liza Prado pelo

importante pronunciamento. Considero a notícia de adequação da conta de energia

elétrica com a redução do percentual muito positiva. Obviamente que essa redução

não  implicará  em  uma  redução  efetiva  na  conta  de  luz  do  trabalhador  e  da

trabalhadora.  O Brasil  continuará pagando uma das contas de  luz mais  caras do

mundo.

Ainda ontem, na coletiva do Ministro Edison Lobão, alguns pontos me chamaram a

atenção. O Ministro dizia que temos uma das fontes mais baratas de produção de

energia, que é a hidrelétrica, mas que temos um sistema de distribuição que encarece

a conta de luz, pois sobre esse sistema há uma forte tributação. A tributação sobre a

energia elétrica no País, que é um bem essencial, é muito alta. E o Ministro chamava

atenção  para  dois  aspectos:  temos  uma  tributação  de  quase  10%  de  impostos

federais sobre a conta de luz e um imposto que sobrecarrega por demais a conta de

energia elétrica, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS -, que

é um imposto estadual e cuja alíquota é de 30%.

A Deputada Liza Prado* - Às vezes, essa alíquota é de 42%.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Quando se jogam esses 30% sobre o valor

total da conta, o percentual será de 43% da conta de luz.

A Deputada Liza Prado* - Quem aguenta isso, Deputado Carlin Moura?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Isso é insustentável. O mundo moderno

depende demais da energia elétrica para tudo, e ela está sobrecarregando o nosso

consumidor. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica deu um passo importante
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ao programar  a  redução paulatina  da conta  de luz,  mas a grande questão ainda

precisa ser enfrentada pelos mineiros e pela Cemig: Minas não aguenta mais pagar o

ICMS mais  alto  sobre a conta  de Luz.  Não podemos continuar  a pagar,  de cada

R$100,00, R$43,00 só a título de ICMS. Portanto, V. Exa. está de parabéns, assim

como o  nosso Deputado  Federal  Weliton  Prado,  que está  sempre  atento  a  essa

questão. V. Exa. novamente levanta essa bandeira, que é fundamental para todos os

mineiros e mineiras.

A Deputada Liza  Prado*  -  Vou continuar  essa luta do Deputado Weliton  Prado,

porque ela é justa, e os preços são abusivos. Vou sempre utilizar esta tribuna para

defender os consumidores e as consumidoras do Estado de Minas Gerais e o povo

brasileiro, que não aguentam uma carga tributária tão alta.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputada  Liza  Prado.

Primeiramente, parabenizo-a por trazer mais uma vez à tona esse assunto. V. Exa. é

uma Deputada combativa, cuja atuação tem sido uma grata surpresa para todos nós.

Além de tantas  qualidades,  ainda é irmã dos nossos queridos Deputados Elismar

Prado e Weliton Prado, a quem quero enviar um grande abraço.

Quero concordar com V.  Exa.,  chamando a atenção para um projeto relativo ao

ICMS  que  está  para  ser  votado  nesta  Casa  e  que  mostra  exatamente  essa

contradição,  pois  vai  aumentar  o  preço de  algo  que  também  é  essencial  para  a

população.

A Deputada Liza Prado* - Vamos votar contra, não?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Esperamos que sim.

A Deputada Liza Prado* - Por que não?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Veja  bem, Deputada Liza  Prado:  o

governo federal concedeu aumento de 10% no preço da gasolina na refinaria. Mas,

para que esse aumento não chegue ao consumidor, ele reduziu em 53% o impacto da

carga  tributária,  da  Cide,  da  gasolina.  Com  essa  redução  da  carga  tributária,  o

aumento de 10% para as refinarias não chegará ao consumidor. Portanto, houve uma

redução da carga tributária para que não fosse atingido um elemento tão essencial

como o preço da gasolina, que pode fazer com que o processo inflacionário ganhe

projeção, o que é ruim para todo o País. A mesma coisa acontece em relação ao óleo
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diesel.  O  governo  também  concedeu  aumento  de  2%,  mas,  para  que  este  não

impactasse o preço ao consumidor, fez uma redução da carga tributária de 33%, na

Cide.  Então,  se  o  governo  se  preocupa  com  a  empresa  Petrobras,  preocupa-se

também com a população e com o processo inflacionário, pois fez uma redução da

carga tributária. Aliás, costuma-se dizer que o Brasil tem uma carga tributária grande,

entre outras coisas.

Na  contramão  de  tudo  isso,  tramita  nesta  Casa  um  projeto  do  Governador

Anastasia que aumenta o ICMS do diesel em 3%, que evidentemente vão repercutir

nas bombas de diesel, o que certamente provocará uma fuga de carros e caminhões

do Estado: em vez de encherem os tanques em Minas Gerais, eles irão para o Rio de

Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Ou seja, teremos mesmo uma perda financeira, o que

é um contrassenso.

Faço a ligação, é evidente, com o que V. Exa. dizia sobre o alto custo do ICMS na

taxação da energia elétrica em Minas Gerais, o qual, sem sombra de dúvida, é o mais

alto do Brasil - isso é comprovado. Por isso a conta de luz em Minas é também das

mais  altas  do  País.  Aliás,  vamos  realizar  ainda  em  novembro  nova  reunião  na

Comissão de Minas e Energia para debater esse assunto e gostaria que V. Exa., que

sempre está lá, atenta a isso, dela participasse.

Mas desde já chamo a atenção dos Deputados para que derrotemos aqui  esse

projeto que aumenta a alíquota do ICMS do diesel em 3%, porque ele não servirá

nem mesmo para o caixa do governo, que sei que está falido - ao menos é o que a

Secretária Renata Vilhena vem dizendo. Sabemos que o déficit zero se transformou

em transtorno e em uma dívida de R$67.000.000.000,00. Fato é que o aumento da

carga tributária não resolve nem esse problema, porque teremos também a evasão

daqueles  que,  em  vez  de  consumir  em  Minas  Gerais,  vão  consumir  em  outros

Estados, exatamente em função desse aumento de 3% na alíquota do ICMS. Muito

obrigado.

A Deputada Liza Prado* - Antes de conceder aparte ao Deputado Alencar, quero

cumprimentar os servidores do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do

Estado de Minas Gerais - Sinjus -, que estão lutando pela aprovação do Projeto de

Lei nº 2.125 e solicitando a data-base já.
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O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Em  primeiro  lugar,  quero

parabenizar  V.  Exa.  pelo  pronunciamento.  Ouvindo os Deputados  Carlin  Moura  e

Rogério Correia, sou obrigado a concordar com o Deputado Rogério Correia, porque

de fato um aumento na alíquota do diesel vai afetar a cadeia produtiva deste Estado.

Todos nós teremos um grande prejuízo, principalmente o trabalhador belo-horizontino

que faz uso do transporte público. O aumento de 3% no imposto sobre o óleo diesel

acarreta de cara um aumento de 1% na tarifa de transporte - já fiz essas contas. O

belo-horizontino que pega ônibus todos os dias vai pagar mais 1%. Alguns dizem que

quem  vai  pagar  pelo  aumento  no  óleo  diesel  é  o  empresário.  Empresário  de

transporte público não fica com o prejuízo na tarifa, gente. Ele repassa à população.

Existe  uma  câmara  de  compensação,  e  isso  se  observa  em  todos  os  órgãos

envolvidos com transporte: DER, BHTRANS, etc. Então, esse aumento vai afetar a

cadeia produtiva.

Não podemos deixar isso acontecer. Tenho certeza de que, usando o bom-senso, o

Governador vai ver que não adianta. “Ah! Tudo bem, estamos abaixando o álcool

pelos  empregos  que temos  em  Minas  Gerais.  É  certo,  é  certo.  Vamos  concorrer

diretamente com São Paulo.” Mas o diesel também vai aumentando, e isso prejudica

o  trabalhador.  Tenho de  concordar  com  ele.  Mas  tenho  também  de  discordar  do

Deputado Carlin Moura, quando fala em conta de luz. O ICMS é alto, mas mais altos

que ele são os impostos. Faço votos de que o irmão de V. Exa., em Brasília, consiga

trabalhar para que possamos acabar com os 11 impostos que incidem na tarifa de luz

do belo-horizontino, do mineiro, do brasileiro. São 11 impostos federais que o governo

federal suga do povo que paga a conta de luz.

A Deputada Liza  Prado*  -  Todo mundo mete a mão no bolso do povo,  tanto o

federal quanto o estadual e o municipal.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não adianta chegar aqui e falar.

São dois pontos de vista que deixei bem claros. Concordo com o Deputado Rogério

Correia, porque não podemos aumentar o preço do óleo diesel. Mas sou contrário

quando se fala que só há o problema das multas, do ICMS. Temos de lembrar que

temos 11 impostos. Isso deve ser deixado claro para o consumidor: na hora em que

ele enfia a mão e paga a conta de luz, está dando 11 impostos para Brasília. Isso
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deve ser levado em conta.  Brasília  já fica com 70% dos impostos. No popular,  ô

goela! Vamos no popular? Ô governo que só gosta de pegar só para ele! Sou ainda

daqueles que acreditam que devemos ter  Municípios  fortes, Estados sadios e um

grande país. Nem vou falar dos Estados Unidos.

Temos de lembrar que não adianta ficar com o dinheiro todo somente em Brasília.

Fica o Deputado Federal mendigando e pedindo. Partidos são formados, porque, se

for  de  oposição  ao  governo  federal,  não  leva  nada  para  sua  base  política.  Os

Deputados têm de sair de um partido de oposição e ir para a Situação para pôr as

mãos nesses 70% que ficam ali. A realidade é essa, Sr. Presidente. Acho que o Brasil

precisa começar a mudar, Deputada Liza. Temos de começar a mostrar que fica muito

dinheiro em Brasília e pouco em Minas Gerais, pior ainda em Itabirito.

Agradeço a paciência da Deputada Liza Prado,  mas, completando o que estava

dizendo, temos de levar a coisa com seriedade. Se há impostos sobre a tarifa de luz -

deles, 11 são federais -, não podemos aumentar o do óleo diesel. Temos de rever

esse assunto urgentemente. E pior do que isso, para finalizar, além de pegar 70% de

tudo que arrecada neste país, o governo federal ainda tem a maior taxa de juros.

Nunca vi um governo tão agiota como este! Obrigado.

A Deputada Liza Prado* - Só para concluir, quero dizer que esse projeto do ICMS

do diesel realmente tem de ser revisto. Nesse mesmo projeto, estão colocando a zero

a  contribuição  do  material  de  construção  e  diminuindo  a  questão  do  álcool,

beneficiando.  Acho  isso  fundamental.  Vamos  ter  de  revê-lo,  mas  não  podemos

permitir que haja aumento, senão ninguém aguenta. Mas o importante é que nesse

mesmo projeto há propostas que ajudam a construção civil e a produção do álcool,

para que este seja competitivo em nosso Estado. Isso tem de ser feito, caso contrário

perderíamos a competitividade.

A vida diária do Deputado Weliton Prado é a defesa dos consumidores brasileiros.

O Deputado Federal vai lutar por isso. Juntamente com os senhores, vamos lutar em

defesa do consumidor e da consumidora mineira, pois esse é o nosso papel. Temos

de combater a corrupção, porque ninguém aguenta mais essa roubalheira, de cabo a

rabo. Precisamos mostrar que o consumidor não aguenta mais nem carga tributária

nem tarifas abusivas. O povo brasileiro é sofrido e trabalhador e tem, pelo menos, o
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apoio desta Casa e dos Deputados, constantemente. Esse é o nosso papel. Vamos

lutar todos os dias para que possam viver melhor, tenham qualidade de vida. Esse é o

nosso papel.

Temos de denunciar o que está errado, lutar para que os estudantes tenham uma

merenda decente.

Eu ia falar da merenda escolar. Infelizmente, não tive tempo suficiente para isso;

mas, em momento oportuno, mostraremos os avanços e prestaremos contas do que

estamos fazendo para colaborar com o povo mineiro. Muito obrigada aos Deputados

pelos apartes.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

todos  os  que  nos  acompanham  agora  pela  TV Assembleia  e  público  da  galeria.

Entendo perfeitamente a importância do debate no Plenário do Parlamento brasileiro,

mas gostaria de afirmar que, para alcançarmos objetivos, sejam eles políticos, sejam

administrativos, não devemos, Deputado Bonifácio Mourão, apagar a nossa história e

muito menos as boas ações do nosso cotidiano político.

Observem  que,  quando  o  homem  do  campo  deseja  uma  boa  colheita  da  sua

produção,  precisa  preparar  o  terreno,  arar,  aguar  muito  bem  a  terra  e  tomar  as

medidas necessárias para evitar danos à plantação. Pois bem, para chegarmos ao

momento  atual  do nosso desenvolvimento,  foram necessárias  as  contribuições de

vários Presidentes da República, vinculados a partidos políticos distintos. Cada um

deu grande contribuição, de acordo com o “status quo” da economia mundial e da

conjuntura político-administrativa da época. Cada um deles apresentou pelo menos

um resultado positivo a favor do nosso Brasil.

Quero fazer esse registro, pois, se de um lado há inúmeras denúncias de corrupção

que envolvem vários partidos políticos  e vários políticos, por outro lado temos de

mostrar à sociedade brasileira que há pessoas sérias, que trabalham seriamente em

todos os partidos políticos. Daí a necessidade de darmos ênfase e fazermos justiça a

todos  que se comportaram e  se comportam dentro  dos princípios  da  moral  e  do

trabalho. Nesse aspecto, Deputado, com orgulho registro a grande contribuição que o
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nosso partido, o PSDB, deu ao nosso Brasil.

Caros colegas, a história traz fatos reais, e não adianta passar a borracha em suas

páginas,  pois  melhor  que  a  comprovação  de  uma  ação  é  termos  vivenciado  o

momento  em  que  ela  ocorreu.  Temos  milhões  de  brasileiros  como  testemunhas

oculares. Do mesmo modo que o ex-Presidente Lula outorgou, na época, à Ministra

Dilma o título de mãe do PAC, o ex-Presidente Itamar Franco delegou, também em

sua época, ao Ministro Fernando Henrique a responsabilidade de criar o Plano Real e

acabar com a inflação. A partir daí, quando o nosso PSDB assumiu o governo federal,

foram tomadas medidas estruturantes para acabar com a inflação. Criou-se a Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  universalizou-se  o  acesso  à  comunicação,  criaram-se

programas  sociais  como  a  bolsa-escola,  a  bolsa-alimentação  e  a  bolsa-saúde  e

arrumaram-se as finanças públicas em grau suficiente para que o Brasil começasse a

ser levado a sério pelos demais países do continente.

Quero também deixar registrado que, por princípio ético, é muito feio apropriar-se

da receita dos outros não dando crédito aos donos e ainda sair por aí chamando

aquilo que recebeu de herança maldita.

Notem bem: se os  discursos políticos  fossem apenas  para  criticar  e  apresentar

defeitos, cometeríamos o erro de dizer que a Presidente Dilma recebeu do governo

anterior, aliás governo de que ela fazia parte, apenas essa quantidade expressiva de

Ministros envolvidos em corrupção e um volume não menos expressivo de denúncias

por  parte  do  TCU  de  irregularidades  em  diversas  obras  do  governo  federal,

recomendando  a  paralisação  imediata  de  várias  delas  por  superfaturamento  de

preços.  E mais ainda,  vamos lembrar que o Brasil,  que deu um salto positivo em

diversos indicadores econômicos e sociais, está em contraste com o outro Brasil que

tem  estradas,  portos,  ferrovias  e  aeroportos  extremamente  precários,  uma  carga

tributária complexa e baixos investimentos públicos.

É  esse  Brasil  atual  que  poderá  travar  a  continuação  do  desenvolvimento  a

percentuais acima de 4% ao ano. Parece-nos que o Brasil está estrangulado.

Mas, como estou dizendo que não vale a pena só ficar no aspecto da crítica, chamo

atenção para que as denúncias, a fiscalização e as penalidades sejam efetivadas.

Mas  que  também  se  dê  destaque  às  boas  ações  de  todos  os  governos  e
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governantes. Caso contrário, a sociedade ficará cada vez mais decepcionada com a

classe política brasileira.

Aqui  em  Minas  Gerais,  caros  Deputados  e  Deputadas,  não  foi  diferente.  Cada

governante,  em  seu  momento,  deu  e  dá  a  sua  contribuição.  Não  é  justo  querer

colocar  a dívida do nosso Estado nos  ombros de  um só governante.  Temos que

acompanhar a história real. Repito e repetirei sempre que o nosso governo fez e faz

muito  pelo  nosso  Estado.  Problemas  existem,  tanto  aqui  quanto  nas  cidades  e

também na esfera do governo federal. Observem que a dívida do governo federal é

altíssima,  em  torno  de  1,7  trilhões  de  reais.  Deputados,  Deputadas  e  imprensa,

vamos dizer aqui que essa dívida estratosférica do governo federal é de exclusiva

responsabilidade da Presidente Dilma? Não é justo. Temos que ser coerentes.

Portanto,  quero  conclamar  a  todos  os  mineiros  e  mineiras  que  vivenciaram  os

benefícios  do  nosso  governo  nos  últimos  anos,  o  que  nos  proporcionou  vitórias

expressivas  nas  eleições  em  1º  turno,  para  que  continuem  conosco  nessa

caminhada.  O  momento  é  de  dificuldades,  a  crise  internacional  está  aí,  hoje

reconhecida  pelo  Ministro  Mantega.  A  coisa  está  realmente  séria.  A  situação

internacional da economia é gravíssima, o que abalou muito a receita do governo do

Estado. Mas não podemos passar a borracha naquilo que foi feito. Tem muita coisa

para fazer, claro.

Podem acreditar em uma coisa: queremos continuar fazendo um trabalho igual ou

similar  ao que foi feito.  Queremos acreditar  que tanto o governo federal quanto o

governo de Minas e os Prefeitos mineiros querem apresentar soluções adequadas

para os nossos problemas. Mas se ficarmos presos aos problemas, vamos ter que

verificar  o que ocorre no Brasil.  Ocorrem problemas em Minas e no  Brasil?  Sim.

Façamos  uma  análise  da  situação  dos  nossos  portos  e  aeroportos.  O  governo

federal,  comandado  hoje  pela  Presidente  Dilma,  era  radicalmente  contra  as

privatizações, e hoje já aceita. Faltou planejamento? O que faltou? Por que a ideia

mudou?

O que esperamos é o debate e as críticas, por meio das quais apresentaremos

soluções.  Mas  não  podemos,  nunca,  menosprezar  o  trabalho  das  pessoas.  Não

podemos, nunca, deixar de registrar aquilo que foi bom e bem feito.
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O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, parece que

a parte escrita de V. Exa. foi feita após o pronunciamento do Deputado Antônio Júlio.

V. Exa. está dizendo que não se deve generalizar, mas deve-se olhar o lado positivo

também.  A  respeito  das  obras  da  Cristiano  Machado,  o  Deputado  procurou

generalizar, mostrar que o governo está jogando dinheiro fora. Não quero entrar no

mérito  dessa  questão.  Precisamos  verificar  o  que  esse  governo  Aécio  Neves  e

Anastasia fez, não digo por Minas Gerais, mas por Belo Horizonte. Vamos olhar para

a  Linha Verde,  para  a  duplicação da  Avenida  Antônio  Carlos,  que  virou  outra.  É

verdade que isso foi feito em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas 80%

do recurso foi do Estado. E o que tem feito também por tantas obras na Capital de

Minas Gerais. Se formos olhar para o interior, vamos ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 horas e

não vamos conseguir resumir o que foi feito pelo governo Aécio Neves e Anastasia

por Minas Gerais. Temos que verificar uma agenda positiva. Quando V. Exa. fala das

questões  de  Minas  Gerais  com  o  governo  federal,  precisamos  lembrar  essas

questões de repasse.

Sobre  dívida  pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  de  praticamente  todos  os

Estados e Municípios brasileiros, Presidente José Henrique, falaremos sempre, não

apenas este Deputado, como também os demais. Precisamos falar sobre essa dívida

pública, até todos os Estados brasileiros se mobilizarem e convencerem a Presidente

da República de que essa situação não pode continuar. De forma alguma, o governo

federal não pode continuar cobrando dos Estados uma média de 20%, somando-se

juros e encargos, enquanto empresta dinheiro para a Bolívia a 6%. Ao mesmo tempo,

a Presidente da República está, conforme assinalou bem a Deputada Luzia Ferreira,

oferecendo dinheiro para o governo da Grécia e, com certeza, vai também oferecer

ao governo da Itália,  que está às portas da falência, e depois  para o governo da

Espanha.  Como ficarão  os  Estados  e  os  Municípios  brasileiros  em uma situação

dessas, Deputado Rômulo Viegas?

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão.

Gostaria de alertar a todos e a todas que estamos caminhando para uma crise muito

séria. Há necessidade de darmos atenção a isso. O nosso país cresceu, mas tem

problema no que diz respeito à operação e instalação dos portos que hoje não têm
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espaço suficiente  para  carregar  e  descarregar  contêineres,  há  falta  de  silos  para

armazenar mercadorias, perde-se muito tempo no carregamento e descarregamento

de materiais. Há um problema que eles chamam de apagão de mão de obra, porque

há  necessidade  de  qualificar  mais  a  nossa mão de obra,  com profissionais  mais

habilitados, capazes de executar as funções necessárias. Esse apagão de mão de

obra deve causar de imediato um efeito colateral, porque a grande mobilização social

dos últimos anos elevou os mais pobres para as classes C e D, mas essa mobilização

poderá ter  dificuldade de alcançar quem continua na base da pirâmide social.  Os

grupos  mais  pobres  e  de  baixa  escolaridade  terão  cada  vez  menos  chance  de

encontrar colocação no mercado em virtude da necessidade dessa qualificação. Mas

percebo um sinal positivo quando o Ministro Mantega alerta que essa crise poderá

nos trazer graves problemas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, tenho uma

interpretação diferente do tamanho que a crise chegará ao Brasil. Na crise passada,

de 2008, o ex-Presidente Lula fez uma figura retórica, para a compreensão popular,

de que a crise chegaria ao Brasil como uma marolinha. De fato, a crise teve uma

repercussão muito menor aqui do que na Europa e nos Estados Unidos. Em especial

na época,  o DEM, por meio do Bornhausen,  e outros políticos  importantes dessa

visão  partidária  no  País,  alertaram  para  a  possibilidade  de  “tsunami”.  Não

compreenderam uma modificação na estrutura econômico-social do Brasil, que era

exatamente  a  emergência  das  classes  E  e  D  para  as  classe  C,  e,  portanto,  o

potencial interno da economia brasileira. Isso salvou o Brasil. Nas palavras do ex-

Presidente Lula, os pobres salvaram o País da crise. Ainda há muito o que crescer no

mercado interno brasileiro. Portanto, a repercussão da crise evidentemente haverá,

mas não será nas dimensões da crise na Europa. É o que esperamos, e é a avaliação

que  faço.  É  claro  que  é  uma  opção,  além  de  teórica,  prática  da  aplicação  da

economia. Mas há uma diferença grande que, com o PSDB, de fato, enxergamos a

visão econômica a ser implantada.

Quero fazer também duas observações positivas em relação às questões. Uma V.

Exa. citou e é verdade, é a preocupação que temos de ter com a formação de mão de

obra, e a outra é uma solução apontada pela Presidente Dilma, o Pronatec, em que 8



593
____________________________________________________________________________

milhões de estudantes terão condições de, a partir de agora até 2014, fazer um curso

técnico no Brasil. Portanto, o País está se preparando com esse evento fundamental,

a instalação do Pronatec, que já está aprovado no Congresso Nacional. Por fim, uma

observação do Deputado Bonifácio  Mourão  de que nenhuma obra  de  mobilidade

urbana, em Belo Horizonte, deixa de ter a participação decisiva do governo federal,

seja do metrô, da Linha Verde ou da duplicação da Av. Antônio Carlos. Enfim, todas

majoritariamente são recursos federais. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia o aparte.

Acho  que  devemos  realmente...  Sr.  Presidente,  minha  voz  falhou,  estou  com

problema na garganta. Para encerrar, quero dizer rapidamente que torceremos para

que a crise realmente não seja muito expressiva, porque isso é preocupante. Nossa

economia,  plantada alguns anos atrás,  hoje sofre reflexos,  no meu entendimento.

Mas, como disse, destacaremos as boas ações porque elas nos darão motivação, e a

sociedade poderá enxergar o que é de bom. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 Carlin

Moura em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.526/2011; e

Fred Costa em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.487/2011

(Arquivem-se os projetos).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 e dos
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Projetos de Lei nºs 2.122 e 2.252/2011 (À sanção.).

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 .

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº  2.355/2011,  do  Governador  do  Estado,  que dispõe sobre  aperfeiçoamentos  na

política remuneratória por subsídio das carreiras Grupo de Atividades da Educação

Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira  opinaram  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da

Comissão de Justiça. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Carlin Moura, que ainda dispõe de 4 minutos e 10 segundos para o seu

pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ontem iniciamos a discussão do Projeto

de Lei nº 2.355/2011, do Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos

na política remuneratória por subsídio das carreiras da educação no Estado. Ontem,

nos  vinte  e  poucos  minutos  em  que  utilizei  a  tribuna,  deixei  muito  claro  nosso

posicionamento.  Hoje  tal  posicionamento  mereceu  comentário  de  diversos

professores nas redes sociais, no Twitter, na internet e no “e-mail”. Qual é a nossa

compreensão? O Projeto nº 2.355/2011, por força do acordo celebrado para pôr fim à

greve dos professores, só poderia voltar à pauta de discussão da Casa quando a

Comissão constituída por Deputados, Sind-UTE e governo do Estado chegasse a um

acordo quanto ao piso nacional para a carreira dos professores do Estado de Minas

Gerais,  porque  a  greve  chegou  ao  fim  com  esse  compromisso.  O  governo  iria

reconhecer a decisão do Supremo segundo a qual o piso nacional dos professores é

constitucional e não se confunde com a remuneração. A remuneração é composta do

vencimento básico e dos adicionais decorrentes da carreira, do tempo de serviço e da

graduação. Os professores do Estado de Minas Gerais têm um plano de carreira que
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prevê a progressão por tempo de serviço, progressão horizontal, que é determinada

por  meio de  letras.  Para cada letra há  um reajuste  de  3%.  A progressão vertical

depende da graduação e da formação do professor. O professor com nível médio, o

antigo  magistério,  tem  um  vencimento  básico  fixado;  os  professores  com  nível

superior, mestrado ou doutorado têm vencimentos básicos diferenciados. Então, de

acordo com o que ficou estabelecido, o governo reconheceria o piso nacional dos

professores, mesmo que proporcional, porque a lei federal prevê R$1.187, 00 para

uma jornada  de  até  de  40  horas.  No  entanto,  já  havia  um  entendimento  de  se

adequá-lo à jornada de 24 horas. Esse vencimento básico seria aplicado na carreira.

No nosso entendimento, esse Projeto nº 2.355/2011 não deveria estar na pauta, ainda

mais  no  regime  de  urgência.  Por  quê?  Porque  ainda  não  houve  uma  proposta

consensual na comissão especial que acompanha a negociação com os professores,

para  a  aplicação  do  piso  nacional  na  carreira  deles.  Então,  fica  aqui  o  nosso

posicionamento. Esperamos encontrar uma saída para se aplicar o piso na carreira,

conforme  previamente  estabelecido  e  sinalizado  para  se  pôr  fim  à  greve  dos

professores.  Caso contrário,  corremos o  risco  de conviver,  mais  uma vez,  com a

greve  dos  professores,  visto  que  está  marcada  para  amanhã,  quinta-feira,  uma

assembleia com os professores. Portanto, fica o nosso posicionamento, que é pelo

cumprimento do acordo, pela retirada do regime de urgência e pela aplicação do piso

nacional, observando-se e respeitando-se a carreira dos professores no Estado de

Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados, queria iniciar a

discussão do Projeto de Lei nº 2.355/2011, do Governador do Estado, que dispõe

sobre a política remuneratória do subsídio e dos planos de carreira do pessoal da

educação. O projeto já foi discutido pelo Deputado Carlin Moura, que deu bastante

esclarecimento, mas queria um pouco situar este debate e colocar algumas opiniões

que não são apenas minhas, mas dos Deputados do PT, do PCdoB e, em certa

medida, do PMDB, que aqui não represento, mas que tem tido conosco uma atuação

conjunta na comissão de negociação, e mesmo de Deputados do governo que fazem
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parte  da  comissão.  Queria  expor  um  pouco  o  andamento  desse  processo  de

discussão.

Antes queria reforçar o que disse o Deputado Carlin Moura e um pedido já feito por

mim e pelo Deputado Antônio Júlio, para que o governo retire o regime de urgência

do projeto. Entendo que isso seria garantir o cumprimento de um acordo que fizemos

ao término da greve, de que não votaríamos o projeto que está na Casa enquanto

perdurasse o processo de negociação,  portanto estariam suspensas as ações em

relação ao projeto.  O projeto entra na  pauta  exatamente  por  estar em regime de

urgência. O nosso entendimento é que, para o governo manter o acordo feito com o

Sind-UTE e conosco, Deputados que afiançamos o processo de acordo, o governo

deve retirá-lo da pauta porque ainda estamos em processo de negociação, Deputado

Sargento Rodrigues, e não há um acordo real com o governo. Colocar esse projeto

em regime de urgência e apressar a sua votação significaria votar o projeto da forma

que foi rejeitado durante a greve, que explicarei daqui a pouco, que estabelece um

piso linear de R$712,00, e não o piso na carreira. Como disse o Deputado Carlin

Moura, o acordo foi exatamente que se estabelecesse o piso na carreira, que deveria

ser  implementado  a  partir  dessas  negociações,  e  foi  isso  que  possibilitou  ao

Sindicato, em especial à Profa. Beatriz Cerqueira, coordenadora do Sind-UTE, junto

com o comando de greve, defender o encerramento e a suspensão da greve naquele

momento para se elaborar uma proposta em conjunto com o governo e Deputados.

Então,  Deputados  do  governo  e  Secretário  Danilo  de  Castro,  a  quem  já  fiz  a

solicitação e faço novamente, é necessário retirar o regime de urgência do projeto

para que façamos essa discussão.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado Rogério Correia,

com  relação  à  discussão  dessa  matéria,  todos  nós  aguardamos  a  solução.  Os

professores nos cobram que tenhamos uma solução e que ajudemos a mediar essa

situação.  Como Líder  do PDT nesta Casa,  digo que também estamos torcendo e

prontos para ajudar no que for necessário, intervir junto ao governo, principalmente

para ajudar a mediar essa situação. Até porque, Deputado Rogério Correia - já disse

aos Deputados da nossa bancada, e temos de ficar atentos a esse assunto -, a lei

que  criou  o  piso  nacional,  a  Lei  nº  11.738,  é  de  autoria  do  Senador  Cristovam
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Buarque, do PDT. Portanto, temos grande interesse em que haja uma solução. Então

o PDT tem, no DNA da lei que criou o piso nacional, o dever de estar apoiando para

que o piso nacional dos professores em Minas Gerais seja uma realidade. É óbvio

que sabemos que o governo tem uma série de dificuldades, mas torcemos para que

essa  negociação  seja  dilatada,  assim  como  ocorreu  com  a  negociação  dos

profissionais da segurança pública - Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Agentes

de Segurança Penitenciária e Socioeducativos. Tivemos uma dilatação do prazo até

abril de 2015.

Vejo que esse é o caminho.  Assim como os profissionais da segurança pública

conseguiram  avançar  com  o  governo  do  Estado  nessa  negociação,  e  ela  foi

extremamente  pacífica,  tranquila,  ordeira,  sem  nenhum  problema,  acredito  que

poderemos avançar também em relação à educação.

Quero, aliás, Deputado Rogério Correia, dizer que é necessário o pedido que V.

Exa.  fez em relação à  faixa constitucional  em  que esse projeto  se encontra,  até

porque, uma vez retirado esse projeto, poderemos votar o PL nº 2.125, que trata do

reajuste dos servidores do Tribunal de Justiça, assim como o do Ministério Público.

Mas aí  também, Deputado Rogério Correia, gostaria que V. Exa. se manifestasse

quanto à necessidade de votarmos o reajuste dos servidores do Legislativo. Já estou

me considerando - essa é uma avaliação só minha e de mais ninguém - o chato, já

virei o  chato, o antipático desta Casa, por  sinal antipatizado perante o Presidente

deste Poder. O mais chato aqui sou eu, que tenho insistido com o Presidente para

fazer aportar o projeto de reajuste dos servidores do Legislativo. Portanto, é preciso

que esse regime de urgência seja retirado, que esses projetos avancem e o projeto

de reajuste dos servidores do Legislativo seja colocado na pauta, para que possamos

votá-lo  e  dar  tranquilidade  aos  nossos  servidores.  Parabéns  a  V.  Exa.  pelo

encaminhamento da matéria.

O Deputado Rogério Correia* -  Obrigado,  Deputado Sargento Rodrigues. Então,

além das questões que eu já havia levantado, a necessidade da retirada do regime de

urgência é fortalecida pelo Deputado Sargento Rodrigues para que votemos os outros

projetos, inclusive o dos servidores da Casa.

Queria alertar o governo de que a votação do projeto na forma como está é uma
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quebra do acordo estabelecido com o Sindicato. O governo ficou de apresentar uma

proposta para buscarmos um acordo não para a implantação de um piso linear de

R$712,00, mas de um piso na carreira. Assim, esperamos que a votação se dê com

essa intenção e com essa finalidade. Não sendo assim, seria um descumprimento do

acordo. Assim, a nossa solicitação ao Governador Anastasia é que retire o pedido de

urgência. Poderíamos, portanto, votar o projeto a partir de um acordo.

Queria, Sr. Presidente, explicar um pouco o procedimento, dizer em que avançamos

até agora e no que falta avançar.

A tabela  que  estou  mostrando  aqui  é  referente  ao  salário  que  os  professores

ganham  hoje.  Não  sei  se  é  possível  o  nosso  espectador  da  TV  Assembleia

acompanhar, mas hoje o professor que optou pelo piso salarial, pelo vencimento-base

está recebendo um piso de R$369,00, para quem tem habilitação no ensino médio. A

cada nível de escolaridade em que se avança, como curso superior de licenciatura

curta e plena, há um aumento de 22%. É dessa forma que se estabeleceu a tabela,

que  vai,  portanto,  de  R$369,00  a  R$999,70  para  quem  tem  curso  superior  de

licenciatura  específica,  ou  seja,  doutorado.  Vai  também,  a  cada  letra,  tendo  um

aumento de 3% referente a cada dois  anos de efetivo exercício.  Dependendo do

nível, vai aumentando o salário.

Então, essa é a tabela do que é o vencimento do professor hoje, por isso dissemos,

e não é mentira, que é o pior piso salarial do País, de R$369,80. Os professores,

portanto, ao fazer essa denúncia durante a greve, não mentiram. Essa é a tabela

atual, do vencimento-base do professor. Vão incidir, depois, outras vantagens, mas

estou me referindo ao vencimento-base, porque o Supremo o considerou como piso.

Então, não se está acatando hoje a lei do piso. O menor salário, pago por meio do

vencimento-base, é de R$369,00. Então, essa é a tabela vigente hoje.

Pois bem, o governo, depois de 112 dias de greve dos professores, resolveu acatar

o pagamento do piso proporcional à jornada de 24 horas, de R$712,20. Daí apareceu

a  tabela  que  o  governo  apresentou  e  que  está  nesse  projeto  de  lei  que  estou

discutindo.

Vejam bem: a proposta do Governador Anastasia estabelece R$712,20 para quem

tem  ensino  médio,  licenciatura  curta,  superior,  licenciatura  superior  “lato  sensu”,
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alterando apenas para superior licenciatura plena e doutorado nos termos pagos hoje,

sem, portanto, nenhum centavo de aumento. Além disso, congela todo o pagamento

em R$712,00 para quem está em determinadas letras. Essa proposta foi rejeitada

pelos professores em greve, que continuou existindo, porque termina com a carreira.

Basta ver que não adianta o professor se esforçar, fazer licenciatura plena, mestrado

ou  doutorado,  porque  continuará  percebendo  exatamente  o  mesmo piso.  A partir

desse  momento,  com  intervenção  do  Secretário  Danilo  de  Castro,  a  pedido  do

Governador, construímos uma alternativa, de forma que, depois do piso de R$712,00,

seria estabelecido esse piso na carreira, não mais como valor fixo. Esse foi o acordo

firmado e submetido, junto a outros itens, à assinatura do Secretário Danilo de Castro

e de vários parlamentares – o Carlin Moura e o Bosco estavam conosco nesse dia -,

atestando aquele que seria o acordo do estabelecimento do piso na carreira. Com

isso, a greve teve um final, como se pressupunha, e a partir daí iniciamos a discussão

com os professores. De lá para cá, estabelecemos outra discussão com o governo

sobre os problemas das punições, a anistia. Foram discussões árduas e longas, com

muito atrito e incompreensão entre os Deputados Dalmo e Alencar, enfim, entre as

partes envolvidas. Nós, Deputados, tentamos mediar a negociação, muitas vezes de

maneira uniforme, mostrando que era necessário garantir anistia e pagamento aos

professores. Isso ainda não está sendo feito a contento, mas avançamos para depois

discutir sobre o piso na carreira.

Peço  atenção  especial  dos  Deputados  e  dos  nossos  professores.  A proposta

apresentada pelo governo é exatamente esta: estabeleceu-se o piso de R$712,00, e

passou-se a discutir uma carreira. Para nosso susto, não foi apresentada a carreira já

existente, com seus índices percentuais. O governo apresentou esta tabela. Vejam os

senhores  que  ela  é  mais  curta,  vai  da  letra  “a”  até  a  letra  “e”  e  extingue  a

possibilidade de se chegar até a letra “p”. Isso significa que, em 11 anos, a carreira

acaba. O professor trabalha por 25 anos, se mulher, e por 30 anos, se homem, com o

salário  final  na letra “e”,  o  que não é justo.  É preciso estender a carreira,  mas o

governo a diminui, o que é ruim, porque, ao completar 11 anos, o professor não pode

mais evoluir quanto ao tempo de serviço. Além disso, a proposta diminui os índices de

3% de cada letra para 1%, reduzindo a possibilidade de ganho ao longo da carreira.
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Em relação ao nível,  em vez de manter os 22%, Deputado Bonifácio Mourão, o

governo propõe a redução da carreira com diferença de apenas 5%. Para que V.

Exas.  tenham  noção,  isso  chegará  ao  absurdo,  pois,  hoje,  o  professor  que  tem

doutorado recebe mais do que receberia nessa proposta: R$999,70.  Começa com

R$369,00, mas tem 22% em cada nível. Como esse índice passa a ser 5%, quem tem

mestrado passaria a ganhar R$908,00, e não R$999,00.

É uma tabela que evidentemente não pôde ser aceita pelo sindicato, porque não

estabelece o piso na carreira que existia. Nesse caso, o governo cria outra carreira,

mais curta, com apenas 1% na horizontal e 5% na vertical em relação aos níveis.

Deputado  Dalmo,  essa  proposta  também  não  foi  aceita  pelo  sindicato.  Qual  a

proposta que o sindicato apresentou ao governo? Vou apresentar a última tabela, que

é exatamente a expectativa que havia e que eu também, como Deputado, entendia

do acordo já feito com o governo. Essa tabela estabelece os R$712,00, que é o valor

mínimo para 24 horas relativo ao piso nacional, que já é lei federal e, a partir dele,

estabelece os 22%, chegando-se portanto aos valores de R$712,00,  R$868,00,  e

para quem tem licenciatura plena, que é a grande maioria, um inicial de R$1.293,00.

O  que  não  é  nada  absurdo:  uma  professora  ganhar  R$1.293,00,  arredondando

R$1.300,00,  no  início  da  carreira,  para  24  horas  semanais.  Para  quem  tenha

doutorado, R$1.924,00. Ao longo do tempo, em cada 2 ou 3 anos, receberia os 3% e

as letras também seriam consideradas. Essa é a carreira a ser estabelecida.

No acordo que fizemos com o sindicato -  e serei  completamente responsável  e

sincero - o Secretário Danilo de Castro, escutando o Governador, deu aval para que

se fizesse o reposicionamento das letras, ou seja, do piso na carreira, mas disse que

seria impossível registrar isso de uma única vez e estabeleceu, num acordo assinado,

que isso seria feito até 2015. É isso que está no acordo. A Beatriz concorda e sabe

que  não  há  uma  expectativa  dos  professores  de  isso  ser  implementado

imediatamente. O governo teria de fazer as contas e negociar a implementação dessa

tabela  até 2015.  Essa é  a  discussão que nós,  Deputados e Deputadas,  estamos

fazendo com o governo.

Antes de  passar  a  palavra ao  aflito  Deputado Alencar  da  Silveira Jr.,  concluirei

rapidamente o raciocínio. Posta essa discussão,  na última reunião,  em nome dos
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Deputados da Oposição, eu disse que há aquiescência, caso os Deputados da base

do  governo  não  concordem,  de  se  fazer  uma  divisão  dessa  tabela  conforme

planejamento de médio prazo, ou seja, estabelecer inicialmente neste ano apenas os

níveis.  Em  relação  à  letra,  todos  ficariam  na  letra  A,  ou  seja,  por  exemplo,  um

professor não seria colocado no nível III, na letra F, mas no nível III, na letra A; ao

longo  de  2015,  se  estabeleceria  uma possibilidade  de  progressão  horizontal  nas

letras, conforme possibilidade orçamentária do governo. Entretanto, este ano, deveria

se  estabelecer  o  nível  salarial  respeitando  os  22%  a  partir  de  R$712,00,  e  não

implementaríamos a letra de maneira imediata, devido às questões econômicas do

governo.  Essa  proposta  foi  apresentada  ao  governo  –  vamos  dizer  –  com  o

congelamento parcial das letras, o que, Deputado Alencar, ao longo de 2015, teria

validade. Entretanto, inicialmente ficariam esses valores. Em nome dos Deputados da

Oposição, apresentei isso ao Sindicato, que concordou e disse que aceitaria essa

proposta  e  esperaria  uma decisão do governo com relação às  letras  posteriores.

Vejam, é uma aceitação bastante razoável. Uma professora que, em tese, receberia

R$1.077,00 no final da carreira, receberia R$712,00, pois não teria imediatamente o

direito  às  letras.  O  sindicato  aceitou  isso  como  patamar  inicial  de  discussão.  A

Secretária Renata Vilhena ficou responsável por fazer os cálculos em relação a essa

questão.

Entretanto,  é  fundamental  serem  discutidas  duas  questões.  Agora,  o  governo

apresenta uma situação de dívida, que, segundo ele mesmo, é periclitante no Estado,

de calamidade. É estranho esse fato. Citei  isso hoje e não quero muito ir  para as

polêmicas. Estranho o fato de, durante oito anos, o déficit ser zero, a situação estar

boa e, de repente, o governo vir como uma dívida enorme, impagável. Mas vá lá!

O governo atesta e diz agora que não há recursos. No entanto, há duas iniciativas

postas por ele e com as quais, aliás, nós, da Oposição, estamos concordando e da

qual estamos fazendo parte.

Primeiramente  uma  renegociação  da  dívida  com  a  União.  Isso  é  fundamental.

Estamos dispostos a ir até a Presidenta Dilma para reforçarmos uma solicitação que

é geral, de todos os Estados. Consideramos que a negociação feita foi  ruim. Não

concordo com o Deputado Azeredo, que na época era Governador, pois considero
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que já fez lá uma negociação ruim. Digo isso não é de agora, pois na época toda a

Bancada do PT votou contrariamente, assim como boa parte do PMDB, ao que foi

proposto como renegociação de dívida. Então, já dizia que era ruim para o Estado.

Houve ali, sim, uma imposição por parte do FMI e do Presidente Fernando Henrique

Cardoso, e o Governador Azeredo a aceitou, e a Assembleia votou.

Considerei  e  continuo  considerando  que  essa  dívida  precisa  ser  renegociada.

Agora,  a  renegociação  dela  precisa  estar  em  termos  que  resolvam  os  principais

problemas  do  Estado.  No  dia  de  discussão  sobre  a  renegociação  da  dívida,  a

Secretária Renata Vilhena veio aqui e citou, como exemplo, a possibilidade de que,

com essa renegociação, o Estado pague R$1.000.000.000,00 a menos de juros por

ano. Ótimo! A Secretária cita, como exemplo, que é possível fazer mais 4.000km de

asfalto. Aí não dá! Ora, essa situação é premente. Foram 112 dias de greve e é o pior

salário que o Brasil tem. Então venhamos e convenhamos que é fundamental que se

resolva esse problema antes de sonhar com um investimento de 4.000km de asfalto.

A Secretária foi,  no mínimo,  infeliz.  Não é que não se necessite dos 4.000km de

asfalto. No entanto, Deputado Alencar da Silveira Jr., V. Exa. há de concordar comigo

que  essa  reivindicação  passa a  ser  uma prioridade  absoluta,  assim  como a  dos

outros servidores públicos e da saúde.

Deputado Duarte Bechir, que, aliás, depois ocupará a tribuna, é preciso estabelecer

que estamos de acordo com a renegociação da dívida, mas queremos discutir em

quais  parâmetros  e  para  quê.  O  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia, há de convir comigo que a necessidade número um

é acertar essas questões em relação ao governo.

Segundo,  o governo fala sobre uma outra questão também importante, que é o

recurso que pode vir e virá de complementação do Fundeb. Minas Gerais nunca o

teve. Em razão de o Estado estar hoje em situação difícil, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, o governo de Minas terá repasse do Fundeb para o ano que vem. A estimativa

é que seja superior a R$1.000.000.000,00. É verdade que isso ainda não é concreto,

mas é uma possibilidade real  a existência de recursos, o que pode deixar para o

governo a discussão -  que,  aliás, não precisa ocorrer em tão curto prazo -  sobre

quando serão pagas as letras para os professores. Ele pode apresentar até 2015 uma
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sugestão e uma forma de negociação, que o Sindicato está disposto a fazê-la.

Então venho aqui para clarear em que pé está a discussão, sobre as discussões

que fizemos com o Sind-UTE. Ontem estive com a Profa.  Beatriz,  que reiterou a

posição  do  Sindicato  em  aceitar  essa  proposta  de  inicialmente  enquadrar  os

professores num nível para discutir posteriormente as letras. Considero que isso é um

bom avanço. Espero que o governo esteja agora imbuído do espírito de resolver.

Aliás, quando digo imbuído do espírito de resolver, não é para deixar em regime de

urgência o projeto, ameaçando votá-lo contra a vontade do Sindicato numa proposta

que considera absurda. Repito que é aquela proposta congelada dos R$712,00 que

está  aqui.  Aí  não!  Aprovar  o  projeto  da  forma como está  hoje,  Deputado  Duarte

Bechir, seria dar aval ao término de uma carreira que não existiria.

Logo finalizarei para conceder um aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

Se na educação não há uma carreira com expectativa de tempo de serviço nem

graduação, termina-se qualquer possibilidade de melhoria no sistema educacional do

ponto  de vista  do quadro  docente.  Aliás,  o Deputado Rômulo Viegas é professor

universitário e sabe disso. Então essas são as minhas palavras.

Quero fazer mais um esclarecimento, em especial para o nosso telespectador. Há

muitas professoras e professores aflitos e que sempre nos tuítam, utilizam-se da rede

social,  dos  instrumentos do  sindicato  e dos nossos gabinetes para nos perguntar

como anda a negociação, se há avanço. Muitos não receberam o salário deste mês e

outros o terão descontado no mês que vem. Foi  uma greve dura e árdua.  Tenho

certeza única de que, se não resolvermos isso agora, Deputado Luiz Henrique, no

ano que vem haverá outra greve. Ninguém quer isso.

Evidentemente  os  professores  não  assistirão  passivamente  à  aprovação  do

congelamento da sua carreira sem se mobilizar no próximo ano. Então, transferir para

o próximo ano uma greve não me parece nada razoável. Creio que a oportunidade de

negociar é agora. Há disposição por parte do Sindicato - é o que temos sentido na

mesa. Quero fazer uma ressalva importante: há disposição por parte do conjunto de

Deputados. Quero dizer isso aos professores e às professoras que me perguntam:

Como estão os Deputados do governo? Claro, são Deputados do governo e não têm

a mesma disponibilidade, às vezes, de vir, falar e fazer aqui algum julgamento como
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temos,  mas tenho de ser  sincero:  estão nos ajudando na mesa de negociação a

buscar uma solução. Espero que o governo não os obrigue a ter de votar algo que é

contrário à consciência desses próprios Deputados.

São  essas  as  palavras  que  queria  dizer.  Creio  que  falo  aqui  em  nome  dos

Deputados Antônio Júlio, Adalclever Lopes e Pompílio Canavez. No caso, o Deputado

Adalclever Lopes já disse ontem que não tem mais expectativa no governo. Ele já

saiu da comissão de negociação, disse que não volta e acha que estamos perdendo

tempo. Eu ainda acredito. O Deputado Adalclever Lopes está brincando comigo e diz

que sou pelego, que eu ainda acredito no governo. Não que eu acredite no governo,

mas acredito que o governo não quer que haja uma greve no próximo ano. E, ao não

querer uma greve, o governo vai negociar. Eu ainda acredito nisso e espero isso.

Espero  que até  quarta-feira  cheguemos a  uma solução desse impasse,  para que

possamos negociar com o sindicato. São muitas as queixas que o sindicato faz. As

negociações  demoram  muito.  A  cada  semana,  há  apenas  uma  reunião,  e  isso

atrapalha  o  procedimento  de  negociação.  Até  agora  a  negociação  está  muito

paralisada. A proposta concreta apresentada é essa tabela, a qual é inaceitável, de

apenas 5% de um nível para o outro; 1%; e termina em 11 anos a carreira. Essa

proposta é inaceitável. Então, queremos deixar isso claro ao governo. Com ela, nós,

da nossa bancada, Deputado, não votamos. Votamos contrário e vamos manter a

obstrução. Mas espero que o governo tenha juízo e não trabalhe para haver uma

nova greve no próximo ano, quem sabe maior do que uma greve de 112 dias. Creio

que isso ninguém quer. Passo a palavra ao Deputado Alencar da Silveira Jr., para

aparte. Desculpe-me, Deputado, a demora para conceder aparte, mas eu tinha de

terminar meu raciocínio sobre as negociações.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.  (em aparte)  -  Quero deixar  claro, Deputado,

alguns aspectos. Primeiro, acerca do que disse V. Exa., creio que essa explanação

tem  de  ser  feita,  que  o  governo  tem  de  entender,  e  nós  temos  interlocutores.

Companheiros, temos de parabenizar a Bia pela conduta dela. Tudo começou, como

é  bom  lembrar,  pelo  piso  salarial  apresentado por  um  Senador  do  PDT,  do  meu

partido, Cristovam Buarque, que é do PDT e sempre valorizou a educação, assim

como  todos  nós,  do  PDT.  Esta  Casa,  Deputado  Rogério  Correia,  está  toda  em
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consenso, de tentarmos, juntos, fazer essa interlocução. Creio que o que V. Exa. fala

sobre uma greve no próximo ano, que pode ser muito pior, também concordo, mas

ninguém quer isso.  Creio até o próprio governo não quer,  então está na hora de

ceder. A categoria vai ceder.

Estou aqui com o número do telefone da Andrea, que me solicitou uma informação.

Ela estava próximo daqui, na praça da Assembleia, cuidando de um garotinho. Ela

trabalha num prédio em frente à Assembleia Legislativa e faz faculdade à noite. Ela

me disse que a vida inteira sonhou em ser professora e me perguntou: Deputado,

estou vendo essa movimentação que houve na Assembleia sobre os professores, se

eu for  professora do Estado hoje vou iniciar  ganhando quanto? Primeiramente eu

disse a ela o seguinte: se eu fosse você arrumava para trabalhar em uma instituição

particular,  porque acho que você vai ganhar mais do que paga o Estado. Eu não

soube  explicar  a  ela  quanto  seria  o  salário  se  ela  entrasse  como professora  do

Estado hoje. Falta explicar melhor isso. Ou seja, informar que um professor hoje, ao

começar, vai ganhar x, ou R$700,00, R$500,00. Ela assustou quando disseram a ela

que ganharia R$300,00 por mês. Creio que isso não é verdade, porque existe o piso

salarial  apresentado  pelo  Senador  Cristovam  Buarque,  em  que  ninguém  ganha

menos do que R$700,00, não é?

O Deputado Rogério Correia* - R$712,00. No caso, não está sendo aplicado para

quem fez opção pelo vencimento-base.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Então, se ela entrar para trabalhar

no Estado, hoje, como professora, ela ganharia R$712,00. Ela está assustada porque

ela está estudando. Ela deixou bem claro: “Deputado Alencar, na casa onde trabalho,

ganho R$920,00. Trabalho até 18 horas, tomo o meu banho e ainda tenho cama e

tudo direitinho. Olhem direitinho! Vou ganhar R$300,00, como estou ouvindo falar?”.

Tem de ser dito o valor.

Deixo claro que sou parceiro. Temos de voltar com a escola boa. Estudei no Colégio

Caetano Azeredo e na Escola Francisco Sales. Quando saí de lá, o ensino era bom e

as professoras eram bem remuneradas. É esse ensino que quero para os filhos dos

mineiros  e  para  toda Minas  Gerais.  Quero  uma boa remuneração  para  todos  os

professores e tenho certeza  de que o Governador  Anastasia,  como professor,  vai
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querer pagar bem aos professores, pois se ele estivesse na escola pública estaria

ganhando bem.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr. Aproveito

para parabenizar o Senador Cristovam Buarque, eleito o melhor Senador no Prêmio

Congresso em Foco. O daqui, do PSDB, o Senador Aécio Neves, não teve nota, ficou

mesmo Aécio Zero. Portanto, parabenizo o Senador Cristovam, que foi o mais votado,

considerado o melhor Senador do Brasil. Bom para Brasília e para a educação, pois

reforça que a educação é uma questão fundamental. Sr. Presidente, os professores

marcaram uma manifestação amanhã à tarde, na Praça da Assembleia. Eles estão se

mobilizando  especialmente  porque  o  projeto  está  na  pauta.  Provavelmente  eles

estarão  aqui,  na  Assembleia,  nas  duas  outras  semanas,  fiscalizando  a  votação.

Portanto peço aos Deputados que se posicionem contrários a votar na marra esse

projeto.  Vou  trabalhar  para,  até  quarta-feira  da  semana  que  vem,  vencer  essa

descrença do Deputado Adalclever Lopes, que tem justificativa para tê-la, pois até

agora só houve enrolação mesmo. Mas ainda quero crer que o governo terá medo da

greve dos professores e não bancará uma posição que leve a um acirramento ainda

maior.  Não  que  eu  confie  no  governo,  mas  confio  muito  na  mobilização  dos

professores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)  -  Com muita honra, registro a

presença, no Plenário, do ex-Deputado Getúlio Neiva. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

a  propósito  do  projeto  em  pauta,  queremos  fazer  algumas  considerações.

Primeiramente, agradecemos o tom de serenidade que o Deputado Rogério Correia

imprimiu  em  suas  palavras.  Até  porque,  prezados  colegas  Deputados,  discutindo

nesse tom, trilharemos um caminho mais curto e muito rápido para chegarmos a um

entendimento, diferente do que aconteceu aqui há alguns dias: as galerias estavam

completamente lotadas e os Deputados do governo sem a menor condição de se

manifestar.  Isso,  a meu ver,  não é democracia;  isso,  a meu ver,  não é o que se
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entende por liberdade. Liberdade é quando há igualdade de condições para todos.

Quando  se  escolhe  a  plateia  para  dar  direito  a  apenas  uma  parte,  isso  não  é

liberdade, não é legal nem mesmo legítimo.

Estamos aqui, Sr. Presidente, discutindo, frente a frente, o conteúdo de um projeto

e  temos  mais  condições  de  chegar  a  um  entendimento,  avançar,  pois  podemos

discutir, polemizar e resolver as nossas polêmicas e os nossos desentendimentos.

Ouvimos, com muita atenção, todas as palavras pronunciadas agora pelo Deputado

Rogério Correia. Concordamos com algumas e discordamos de outras. Isso faz parte

do Parlamento.

Quando V. Exa. fala, por exemplo, que o salário de R$369,00 é o menor do País,

esquece-se de dizer que todos os professores com o ensino médio que quiserem

optar pelo subsídio passarão a perceber  R$1.322,00. Aí,  desaparece de vez esse

salário de R$369,00! V. Exa. deve se lembrar também dos que quiseram optar pelo

salário básico de R$712,00, proporcional para a jornada de 24 horas, que é o que

determina a  lei.  Ou seja,  estamos  cumprindo a  lei  federal.  E  nele  ainda  vêm os

acréscimos que, vulgarmente, chamam de “penduricalhos”. Portanto, quando se fala

desse piso de R$712,00, o governo está cumprindo a lei federal, que permite o piso

proporcional. Isso precisa ficar bem esclarecido.

Quero assinalar também que o nosso Governador, Antonio Augusto Anastasia, é,

por profissão, professor. Todo mundo que não o conhece bem ou que não é político o

chama de Prof. Anastasia, e ele gosta de ser chamado de Prof. Anastasia. A mãe dele

é professora;  as  irmãs também são professoras – por  sinal,  brilhantes, como ele.

Como,  então,  Deputado  Rômulo  Viegas,  um  homem  desse  vai  ficar  contra  o

professorado? Não dá para entender uma situação dessa! Ele é professor de origem,

foi professor por toda a vida, gosta de ser chamado de professor!  Todo mundo o

conhece como professor! Agora ele vai, de repente, mudar a face e virar as costas

para o professorado, Deputado Bosco, Presidente da nossa Comissão de Educação?

Ninguém se convence disso. É preciso haver algum motivo, e é isso o que estamos

procurando. Aliás, ele também. Estive com ele ontem e posso dizer que ele está louco

para achar uma solução para esse problema. Nós estamos procurando juntos essa

solução,  mas  não  radicalizando  ou  exacerbando,  como  a  coisa  vinha  sendo
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conduzida nesta Casa.

Vamos continuar abordando o discurso do Deputado Rogério Correia, posto, como

eu disse, serenamente, falando também com a mesma serenidade. A proposta que V.

Exa. mostra não foi encaminhada à Seplag. Não sei se V. Exa. sabe disso. Estivemos

com a Secretária  Renata  Vilhena,  com a Fernanda,  que V.  Exa.  conhece,  com a

Beatriz,  Presidente  do  Sindicato,  e  elas  pediram  que  se  encaminhasse  a  última

proposta.  Foi  o  que  me disse  a  Secretária  Renata  Vilhena.  Pediu  por  telefone  -

reiterou o pedido por telefone - e, para registrá-lo, fez o pedido por “e-mail”; mas a

última proposta não chegou às suas mãos, para que ela efetivamente a estudasse.

Porque o desejo é caminhar; será feito o cálculo de tudo, e certamente o governo vai

fazer tudo o que puder.

Nesta  mesma tarde,  V.  Exa.,  não agora,  em  seu pronunciamento  equilibrado e

sereno - que por sinal o Deputado Duarte Bechir está elogiando e pelo qual acaba de

parabenizá-lo  -,  mas  como  aquele  Deputado  Rogério  Correia  mais  agitado  que

conhecemos,  falou  que o governo estava falido,  que a Secretária  Renata Vilhena

disse  que  o  governo  estava  falido.  Não  é  bem  isso.  Não  foi  nesse  sentido  o

pronunciamento da Secretária Renata Vilhena, nem é o do Governador. Todo mundo

sabe  das  dificuldades  em  que  se  encontram  todos  os  Estados  brasileiros  e

praticamente todos os Municípios. Excetuando-se aqueles que têm em seu território

grandes  empresas,  que  geram  impostos  de  todo  jeito,  podemos  dizer  99%  dos

Municípios brasileiros, como sabe o ex-Deputado Getúlio Neiva, nosso grande amigo

e companheiro de região, brilhante representante de Teófilo Otôni. V. Exa. sabe da

situação de Teófilo  Otôni,  Valadares e tantos outros Municípios,  principalmente os

menores.  Mas  por  que  isso  acontece?  Porque  o  dinheiro  está  concentrado  em

Brasília. De todos os recursos, 70% estão concentrados em Brasília.

Além disso, há a dívida pública dos Estados e dos Municípios.  O governo está

cobrando juros de agiota dos Estados e dos Municípios. Minas está pagando e vai

pagar R$4.000.000.000,00 só de juros e encargos. Isso é possível? E os Municípios?

Toda a arrecadação fica no governo federal.

Então, é mais do que lógico que Minas esteja em dificuldades. Os Municípios estão

todos  endividados.  Todas  os  professores  que  estão  a  nos  ouvir  precisam  estar



609
____________________________________________________________________________

informados da situação. O governo federal está agiotando Estados e Municípios, pois

R$4.000.000.000,00 por ano é uma quantia insuportável para Minas ou para qualquer

outro Estado ou Município. Município nem se fala. Qualquer outro Estado brasileiro.

O Deputado Rogério Correia compreendeu, sei  que ele estava aqui.  Quando da

exposição  da  Secretária  Renata  Vilhena,  eu  estava  presente  o  tempo  todo  e  o

Deputado  Rogério  Correia  também,  mas  acho  que  ele  entendeu errado o  que  a

Secretária falou. Ela não falou que esses R$1.000.000.000,00, que poderiam dar uma

diferença no indexador ou nos juros, seriam aplicados em 4.000km de asfalto. Não foi

bem  isso  o  que  ouvi  a  Secretária  falar.  Ouvi  ela  dizer  que  R$1.000.000.000,00

dariam, por exemplo, para fazer 4.000km de asfalto, tantas casas populares, tantos

Programas de Saúde da Família,  tantas escolas. Ela citou isso como exemplos. É

claro que ela optaria como Estado.

Tenho  certeza  de  que  o  Governador  Anastasia  toparia  uma  negociação  dessa

natureza, pois diminuiria os juros, por exemplo, conforme já foi tanto comentado nesta

Casa e na discussão da dívida pública. Quando foi feito o acordo, no governo de

Eduardo  Azeredo,  em  1998,  aquela  coisa  representava  25%  da  Selic;  agora

representa  quase 100%.  Se  for  representar  25% da  Celic,  o  governo  do  Estado

pagaria 2,5% de juros, mas está pagando 7,5%. Isso representa bilhões de diferença.

Mas  não  vamos  ficar  presos  em  números.  Precisamos  falar  todos  a  mesma

linguagem. O Deputado Rogério  Correia  falou  também a mesma linguagem, bem

como os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Carlin  Moura.  Todos  têm  falado  a

mesma linguagem, precisamos resolver essa questão da dívida pública. Mas também

é preciso  que o  Deputado Rogério  Correia  pare  de confundir  dívida  pública  com

déficit. V. Exa. se lembra, Deputado Rogério Correia, bem como o Deputado Duarte

Bechir,  de que desta tribuna falamos, o Deputado Rômulo Viegas falou a mesma

coisa,  que havia  uma diferença entre  dívida  pública  e  déficit  zero.  Déficit  zero  e

choque de gestão, Deputado Rogério Correia, V. Exa. se lembra bem disso, não era

ter  aquele  déficit  orçamentário  de  R$2.200.000.000,00  anuais,  situação  que

encontraram Aécio Neves e Antonio Anastasia ao assumirem o governo. Vá dizer o

que é fazer equilíbrio entre receita e despesa. Isso se chama déficit, e V. Exa. sabe

disso. Dívida pública é outra coisa; ela vem de longe, de tantos e tantos anos. V. Exa.
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sabe  disso.  Só  com  a  negociação,  no  tempo  do  Eduardo  Azeredo,  Minas  devia

R$14.000.000.000,00.  O governo  precisava  fazer  aquela  negociação.  Os  técnicos

falaram,  no  dia  em  que  discutimos,  no  Salão  Nobre,  a  dívida  pública,  sob  a

Presidência  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  isso  era  necessário  na  época.  Até

porque o governo tirou das costas dos Estados dívidas com bancos. Naquela época

isso foi necessário, mas hoje o Brasil é totalmente diferente. Estamos mostrando a

todos  que,  na  época,  os  juros  equivaliam  a  2.5%  da  Selic.  Hoje,  entre  juros  e

encargos,  isso  se  aproxima de 20%.  Minas  Gerais,  quanto  mais  paga,  mais  fica

devendo.  Minas  Gerais  já  pagou,  ao  todo,  de  1998  até  esta  data,  cerca  de

R$16.000.000.000,00.  Devia R$14.098.000.000,00,  já  pagou R$16.000.000.000,00,

mas ainda deve R$60.000.000.000,00.

Quem é que pode com uma situação dessa? É, de fato, uma dívida impagável.

Mas  por  que  estou  insistindo  tanto  nisso?  Porque  há  muitas  professoras  e

professores nos assistindo. Queremos mostrar aqui as reais justificativas, o porquê de

o Estado não ter condições de oferecer mais do que está oferecendo. Mas tudo que

puder ser feito para esticar a corda será feito, com certeza.

O  governo  não  dará  as  costas  para  isso,  pois  ele  está  preocupado  e  tem

expressado  essa  preocupação  permanentemente  conosco.  A  comissão,  que  é

composta por Deputados da Situação e da Oposição, pelo governo e pelo Sindicato,

está se reunindo frequentemente e trabalhando brilhantemente nesse sentido. V. Exa.

refletiu isso aqui muito bem.

Estamos buscando a solução, mas é preciso entender as dificuldades do Estado.

Não  se  trata  de  um  Estado  falido,  mas  sim  de  um  Estado  em  dificuldades.

Infelizmente  essa  situação  não  é  só  de  Minas,  mas  do  País  inteiro.  A reforma

tributária não sai de forma nenhuma, a dívida pública continua estourando a vida dos

Estados e dos Municípios, e as dificuldades estão aí:  não há melhores condições

para pagar o que merecem os professores e os servidores de um modo geral, e as

obras prioritárias, às vezes, não acontecem.

Deputados  Rômulo  Viegas,  Duarte  Bechir  e  Luiz  Carlos  Miranda,  a  Secretária

Renata Vilhena tem esclarecido, e esclareceu bem aqui,  quando da discussão do

PPAG, nesta semana, que o governo Aécio Neves-Anastasia fez inúmeras obras. Ela
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citou que o governo tinha 5 mil vagas nas penitenciárias e que agora tem 48 mil, que

havia tantas escolas e que agora há outras tantas, que tinha tantos programas de

saúde da família e que agora tem outros tantos, e foi mostrando. Só de programas de

saúde  da  família,  no  governo  Aécio  Neves-Anastasia,  foram  construídos  2  mil

Unidades Básicas de Saúde - UBS. E então chegamos também ao asfalto, com o

Proacesso, e assim por diante. A manutenção de cada quilômetro construído custa,

por um período que equivale aproximadamente a um ano, quase o mesmo preço da

construção. Da mesma forma, quando 5 mil vagas nas penitenciárias passam para 48

mil, a manutenção disso a R$1.800,00 por presidiário é infinitamente mais cara. É

preciso ser dito isso também às professoras e aos professores. É a dificuldade que

está atravessando o Estado de Minas Gerais. À medida que se fazem obras, e foram

feitas obras a valer no governo Aécio Neves-Anastasia, a manutenção fica muito mais

difícil. A manutenção de 2 mil UBS é muito mais cara que a manutenção de 200 UBS.

Tudo isso precisa ser esclarecido.

E não está bem. Só ficam o tempo todo dizendo aqui que o governo não quer, que

está com má vontade. Não é isso, precisamos esclarecer essa situação de uma vez

por todas.

O Deputado Rogério Correia, com sua tabelinha elaborada, falou que a proposta do

governo encerraria as letras na progressão horizontal em 11 anos. Não é bem assim.

Conforme vocês sabem, há a diferenciação quanto ao nível e quanto ao grau. Na

verdade, tanto o governo quanto a classe de professores estão entendendo que é

preciso resumir essa questão. Mas resumir não é diminuir. De fato, considerando o

grau, a carreira vai  até a letra “g”. Essa questão pode ser resumida sem diminuir

nada. É preciso um estudo para que não fiquem complicadores no meio. Isso é o que

eles querem dizer. Não é encerrar a carreira em 11 anos. Isso, a meu ver, é uma

deturpação do raciocínio.

O regime de urgência também foi  abordado pelo Deputado Rogério Correia.  Ao

mantê-lo, o governo não está ameaçando ninguém, mas simplesmente mantendo a

situação aqui dentro, até porque, se ele abrir mão desse regime, o projeto pode até

mesmo não ser votado.

O governo não está exigindo que se vote o  projeto como está,  até  porque,  se
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estivesse exigindo, não estaria fazendo parte dessa comissão. Ele está fazendo parte

da comissão para buscar o diálogo e, se está buscando o diálogo, é porque quer

encontrar espaço para oferecer emendas e alternativas a esse projeto. É por isso que

a comissão realiza muitas das suas reuniões na Cidade Administrativa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, confesso

que  fiquei  meio  arredio  e  mais  pessimista  quando  escutei  V.  Exa.  Tenho  uma

expectativa de que possamos avançar, mas, ao ouvir as palavras de V. Exa. como

Líder do bloco, fiquei mais pessimista. Se o discurso for esse, tendo a pensar que o

Deputado  Adalclever  Lopes  tem  razão,  porque  se  pinta  um  quadro  de  maior

impossibilidade, e não de avanço.

É claro que, se estamos apostando na negociação, não há que se ter um projeto

trancando a pauta para ser votado da forma em que se encontra, tendo sido rejeitado

durante uma greve que durou 112 dias. Justificar a permanência dele com uma faca

no pescoço da Oposição e dos professores faz com que eles e nós tenhamos outro

comportamento. Não vamos ficar esperando que a base do governo, majoritária nesta

Casa, simplesmente vote o projeto sem que nos mobilizemos.

Com  certeza,  escutando  o  que  V.  Exa.  disse  e  relatando  à  Profa.  Beatriz  as

preocupações postas, os professores têm de, necessariamente, a partir de amanhã,

fazer uma mobilização aqui. É democrático, pois a democracia não são as galerias

vazias, o protesto é fundamental. Afinal, há um acordo: 112 dias de greve e o piso

estaria  estabelecido  na  carreira.  O  projeto,  da  forma  como  está,  não  atende  à

categoria,  há  uma quebra  de  acordo:  são  R$712,00  sem  carreira.  Se  assim  for

votado,  evidentemente  que  será  com  as  galerias  cheias  e  com  direito  de

manifestação.  Isso  é  óbvio  no  sistema democrático.  Não  acho correto  o  governo

manter o projeto em regime de urgência como forma de nos pressionar  a votá-lo

dessa forma.

Portanto, em primeiro lugar, fico pessimista em relação a isso. Em segundo lugar,

quero falar do cálculo que V. Exa. faz em relação à impossibilidade do Estado, que

está  no  limite.  Engraçado,  não  está  falido,  mas  está  no  limite.  Também acusa o

governo federal de fazer agiotagem da dívida. Que agiotagem da dívida? A dívida foi

feita a partir  de um projeto de lei aprovado nesta Casa quando o Governador era
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Eduardo Azeredo, o Presidente era Fernando Henrique Cardoso, e o Presidente da

Câmara Federal era o então Deputado Aécio Neves. A agiotagem vem de lá,  é a

mesma lei que estabelece os mesmos parâmetros. Ela não foi alterada. Agiotas então

são esses que citei? Foram eles que fizeram essa imposição a Minas Gerais, porque

a lei é a mesma. O que a Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula fizeram foi aplicar

a  lei  aprovada  por  Fernando  Henrique,  Aécio  Neves  e  Eduardo  Azeredo.  Se  há

agiotagem, os agiotas têm nome, endereço e CPF e vêm do passado.

É uma legislação feita em uma lei injusta. Não usei o termo “agiotagem” em hora

nenhuma. Mas foi um péssimo negócio para Minas, por isso é preciso renegociar.

Sou a favor da renegociação, mas não posso ser conivente com a Secretária, que

vem aqui e diz que tem vários exemplos de onde colocar o recurso, cita vários, mas

em nenhum momento cita que tem um acordo com os professores. Houve uma greve

de  112  dias,  mas  ela  cita  4.000km  de asfalto,  não  sei  quantas  escolas,  não  sei

quantos postos de saúde, tudo investimento que ela pensa em fazer - acho que essa

é a cabeça do governo, infelizmente -, e mantém o choque de gestão e o arrocho

salarial. Ora, essa será a concepção? Então ela está pensando em negociar, mas não

para fazer  um acordo com os  professores.  Fico pessimista  se é  essa a  intenção

confessa do governo, e não a de melhorar o custeio.

Teria outras observações a fazer, mas fico pessimista em relação à fala de V. Exa.

Pensei que o governo teria mais boa vontade. Espero que não seja a posição do

governo, mas mais de V. Exa.

Apenas para dizer que a proposta, sobre a qual falei aqui, já está com a Secretária

Renata  Vilhena.  Hoje  mesmo  pela  manhã,  com  o  Duarte  Bechir,  anunciamos  e

falamos com o Secretário e ex-Deputado Danilo de Castro. Reapresentamos para ele

a  proposta.  O  Deputado  Duarte  Bechir  ligou  para  Fernanda  Neves,  que  está

acompanhando a negociação, e ela disse que já está estudando a proposta feita por

mim, na última mesa de negociação. Já estava entendido, o governo estava... Mas há

um desentendimento que me deixa ainda mais pessimista. Se o governo diz a V. Exa.

que não sabe de uma proposta que apresentei na frente de todos os Deputados e

que ele ficou de estudar, realmente fico mais pessimista. Tomara que seja apenas

uma posição de V. Exa. e não do governo. Mas vou continuar até quarta-feira...
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O Deputado Bonifácio Mourão - Deputado Rogério Correia, V. Exa. está fazendo um

discurso  paralelo.  São  3  minutos.  Então,  gostaria  que  V.  Exa.  terminasse  o  seu

aparte, porque o nosso tempo está transcorrendo. V. Exa. solicitou um aparte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Está terminado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço a V. Exa. Não dá nem para lembrar de

todos os tópicos sobre os quais V. Exa. falou, porque fez um discurso paralelo e não

um aparte.

Vou começar  por  um trecho do Código  Penal,  Deputado Dalmo Ribeiro,  somos

advogados e outros também, que define o crime de sedução: seduzir menor virgem,

menor de 18 anos e maior de 14, com ela mantendo conjunção carnal, aproveitando-

se da sua inexperiência ou justificável confiança. No raciocínio do Deputado Rogério

Correia, é lei. Então, porque é lei, tem de ser cumprido o que foi feito em 1942 até

hoje.  Vejam se esse artigo  tem  aplicação na atualidade.  Da  mesma forma,  a  lei

votada  na  época  do  Deputado  Eduardo  Azeredo,  quando,  segundo  o  Deputado

Rogério  Correia,  era  o  eminente  Senador  Aécio  Neves  Presidente  da  Câmara.

Naquela  época,  a  lei  era  justa,  se  aplicava,  o  Brasil  era  outro  completamente

diferente. Mas agora não. Agora a situação do Brasil melhorou muito. O País ocupa

outro espaço no cenário mundial,  e os juros ficaram extorsivos. Por isso, estamos

falando de agiotagem. Agora transformou-se em agiotagem. Naquela época, os juros,

já demonstrei aqui, eram 2,5% da Selic, agora são 20%. É completamente diferente.

Quando  falamos  de  regime  de  urgência,  como  está  aqui,  já  aprovado,  não  é

nenhuma ameaça.  Regime  de  urgência  importa  ter  pelo  menos  quatro  reuniões,

importa conservarmos sempre a possibilidade de recebermos emendas de acordo

com  decisão  da  comissão,  de  acordo  com  entendimento  das  partes.  Regime de

urgência não significa que se está colocando corda no pescoço de ninguém. A meu

ver, colocar corda no pescoço é fazer como o Deputado Rogério Correia, ao ameaçar

greve,  ao  dizer  que  vai  levar  a  questão  ao  conhecimento  dos  professores  para

voltarem para as galerias. Isso, a meu ver, pode ser considerado como uma espécie

de ameaça. Não estamos falando nada disso, estamos falando a linguagem do que

está posto, o regime de urgência. Ainda não vimos motivo para mudar. O governo

está aberto para negociação, está realizando a negociação, que está em andamento
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por meio dessa comissão, composta por Situação, Oposição, sindicato, etc., que está

conversando,  desenvolvendo  diálogo,  caminhando,  avançando.  Todos  estamos

sabendo disso.

O Deputado Rogério Correia também respondeu sobre o que falamos, sobre o fato

de a Secretária Renata Vilhena ainda não ter recebido a última proposta do Sindicato.

O Deputado Gustavo Valadares, que está presente, lembra-se de que a Secretária

Renata Vilhena nos disse hoje que não recebeu a proposta da Bia, Presidente do

Sind-UTE. Cobrou por telefone, por “e-mail”, mas não recebeu. Foi isso o que ela nos

disse hoje pela manhã. Todos os Deputados que estavam presentes sabem disso. O

Deputado Zé Maia também estava presente. Todos ouviram que ela disse que ainda

não  havia  recebido.  Não  sabemos  qual  a  intenção.  Dizem  que  vão  enviar,  que

mandaram, mas  ela não recebeu.  Então é  preciso  comprovar  que a  proposta  foi

enviada, porque ainda não chegou ao governo. Isso não significa que o governo não

quer negociar, até porque tudo que foi exposto pelos Deputados da Oposição, pelo

Sindicato está sendo negociado, está avançando.

Tudo  o  que  foi  dito  pelos  Deputados  do  PT,  do  PMDB  e  pelos  Deputados  da

Situação  está  sendo  considerado.  Estamos  avançando.  Esperamos,  com  esse

diálogo  que  ocorre  na  tarde  de  hoje  e  com  o  diálogo  que  está  acontecendo  na

comissão especial, chegar ao entendimento; estamos otimistas sobre chegarmos ao

entendimento.

Quando  falamos  da  situação  do  Estado,  da  agiotagem  do  governo  para  com

Estados e Municípios, das dificuldades financeiras de praticamente todos os Estados

e Municípios, procuramos mostrar ao professorado de Minas Gerais e aos servidores

de  modo  geral  que  o  governo  reconhece  o  mérito  do  professorado.  Quem  não

reconhece?  Claro  que  todos  nós  reconhecemos,  ainda  mais  quem  tem  um

Governador  que  se  chama  Prof.  Anastasia.  Estamos  trabalhando  para  o

entendimento  e  para  ser  atribuído  ao  professorado um reajuste.  Não se  fala,  no

momento, em plano de carreira, mas pelo menos que se respeite a carreira o máximo

possível. O piso salarial está sendo considerado, tudo está sendo considerado.

Mas o governo não tem condições de estrangular suas possibilidades. É disso que

estamos falando. Por quê? Porque o governo não suporta mais o que está pagando
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em termos de juros e de encargos ao governo federal. Isso é o que está arrasando o

Estado. Quando olhamos, por exemplo, para a questão da saúde, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, verificamos que Minas Gerais é o 15º Estado a receber repasses do

Ministério da Saúde. Isso é completamente injusto, porque o IDH de Minas Gerais é

10º. Há Estados que têm IDH maior do que Minas, por exemplo, Rio Grande do Sul,

Paraná, Mato Grosso do Sul, etc, e recebem mais repasse para a saúde. Tudo isso

influi, evidentemente, nas finanças do Estado.

Gostaríamos de fazer  essas considerações não contra o entendimento,  ao qual

somos plenamente favoráveis; não contra a melhoria da situação do professorado,

porque queremos essa melhoria. Mas, simplesmente, justificando as dificuldades que

o Estado encontra; simplesmente, justificando a boa vontade do governo Anastasia e

de todos os seus Secretários e a vontade dos Deputados da Situação de chegarmos,

juntos, a uma solução para esse problema. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, caro Presidente; Srs.

Deputados, gostaria de saudar também, com toda certeza, inúmeros profissionais da

educação que têm buscado nesses momentos uma expectativa, uma resposta, um

posicionamento dos membros do Parlamento mineiro. É claro que, a todo instante,

em decorrência do que se fala, pode-se criar  uma expectativa que, muitas vezes,

pode ser real ou irreal. Mas quero aqui, acima de tudo, trazer ao conhecimento de

todas e de todos os últimos fatos que estão ocorrendo em relação ao Projeto de Lei

nº 2.355, que trata especialmente da remuneração dos profissionais da educação.

Na verdade, não estamos votando o projeto de lei, que normatizará, regulamentará

a  remuneração  dos  profissionais  da  educação.  O  que  está  ocorrendo  é  que  foi

solicitada desde o início, quando chegou nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.355 – não

foi solicitada ontem ou na semana passada -, por meio de uma mensagem, urgência

na votação e discussão desse projeto e, por que não dizer, no nosso debate sobre o

vencimento dos funcionários.

Por que o projeto chegou com pedido de urgência? Vejam bem: uma vez apreciada

a  matéria,  o  governo  tem  de  se  preparar  para  a  nova  remuneração.  Se  o
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deixássemos ficar sem se sobrepor aos demais, a matéria poderia ser analisada já no

final do ano ou no próximo ano. Quem perderia com isso seriam os funcionários,

porque  esse  projeto,  para  o  qual  buscamos  aperfeiçoamento,  contém  uma

mensagem. Todo e qualquer projeto de lei que tramita nesta Casa pode e deve ser

passível de uma análise mais profunda pelos parlamentares, para ser submetido a

algum tipo de emenda. As emendas são decididas após os debates que travamos nas

comissões, inclusive aquelas dedicadas ao trato com o governo, as quais poderão ser

apreciadas em forma de substitutivo.

Cabe esse esclarecimento, primeiramente, porque há uma confusão quando dizem

que estamos votando o Projeto de Lei nº 2.355. Não estamos. Ele está trancando a

pauta. O que ocorre, tão somente, é que ele precisa constar em cinco reuniões, para

ser votado posteriormente. Hoje estamos cumprindo a pauta que ele está trancando,

não se pode votar nenhum outro projeto. Cabe aqui dizer que os demais projetos

impedidos de serem votados interessam muito a todos os parlamentares, a exemplo

dos  que  tratam  dos  vencimentos  dos  funcionários  da  Casa  e  dos  servidores  da

Justiça. Tudo isso interessa a todos nós. Essa demanda não é de um, de dois, de três

ou de um grupo de Deputados, mas de todos nós.

Voltando  ao  raciocínio  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.355,  a  primeira  grande

obrigação foi a constituição de uma comissão especial para tratar da matéria. Essa

comissão é formada por  este parlamentar  e pelos  Deputados João Leite,  Antônio

Júlio,  Cássio  Soares,  Pompílio  Canavez,  Sebastião  Costa,  Adalclever  Lopes  e

Rogério Correia. Somos oito Deputados. Quero deixar aqui bem claro que, entre os

oito Deputados que fazem parte dessa comissão, não formamos um grupo favorável

e outro contra os servidores. O objetivo desses oito Deputados, com toda certeza, é

buscar  o  melhor  encaminhamento  para  os  servidores  do  Estado.  Há  pouco,  o

Deputado Rogério Correia disse, em alto e bom som, que estamos juntos, buscando

vários encaminhamentos que vão ao encontro dos anseios dos nossos servidores.

Trago aqui, como exemplo daquilo que já foi decidido em nossa Comissão, algumas

demandas  que  já  foram  analisadas  e  adotadas.  Anotei,  por  exemplo,  que  os

servidores  em  greve  por  102  dias  teriam  de  ter  suas  faltas  descontadas

imediatamente,  e  nossa  comissão  solicitou  ao  Estado  que  os  descontos  fossem
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procedidos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Solicitamos ao governo que

as faltas  não fossem deduzidas  nos meses de outubro  e novembro  e que o  13º

salário fosse pago até o dia 15 de dezembro. Tudo isso foi acertado, combinado e já

está sendo cumprido.

Alguns servidores receberam o contracheque com zero de recebimento, porque já

haviam recebido sem ter  trabalhado nos meses de junho e julho.  Eles  já  haviam

recebido e, neste mês, teria que haver o desconto do que já tinha sido pago. Foi

como se o governo tivesse feito um empréstimo sem juros e agora recebeu o valor,

ou seja, deduziu-o, porque o servidor não trabalhou durante o mês de junho. Isso

ficou muito claro e foi aprovado entre nós.

Tomamos  outra  decisão  muito  importante,  que  diz  respeito  aos  servidores.  O

governo Anastasia determinou prioridades para os pagamentos do Estado, que são,

pela  ordem:  o  vencimento,  o  13º  salário,  o  14º  salário  e,  por  último,  o  dos

fornecedores do Estado.

Vejam bem a preocupação do governo:  o vencimento,  o 13º salário,  o 14º,  que

também  é  chamado  de  produtividade,  e  os  fornecedores  de  combustível  e

suprimentos,  para  que  o  Estado  possa  continuar  trabalhando.  Essa  foi  a  ordem

cronológica que o governo editou, também conversando com a nossa comissão. A

nossa  comissão  também  esteve  nessa  discussão  porque  alguns  servidores  que

estavam  demitidos  e  eram  contratados  precisavam  do  atendimento  à  saúde  no

Ipsemg e não estavam conseguindo. Deliberamos, e o governo aceitou que todos

eles  fossem ao Ipsemg para fazer  o tratamento de saúde ou continuar os  que já

estavam em andamento.

Estou dando alguns exemplos porque podem perguntar o que a comissão resolveu

e até onde caminhou. Diversos foram os temas que apreciamos, discutimos e, mais

do  que  isso,  resolvemos.  Tivemos  a  pronta  solução.  Segunda-feira  passada,

anteontem, na última reunião, salvo engano, somente o Deputado Adalclever Lopes

não  pôde  estar  presente,  e  decidimos  que  era  muito  importante  que  o  governo

avançasse quanto a remuneração de quem tem mais tempo de casa, mais instrução

e  maior  qualificação.  Essa  foi  uma  das  decisões  importantíssimas.  Por  isso  o

Deputado Rogério Correia disse há  pouco que acredita que a proposta feita  seja
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vitoriosa. Isso porque o governo já tem demonstrado que o Projeto de Lei nº 2.355,

que está trancando a pauta, está aqui para ser debatido, e devemos debruçar-nos

sobre  ele,  buscando  as  imperfeições  e  as  correções,  e  submetê-lo  ao  governo,

porque ninguém é infalível,  todos somos falíveis. Por um momento, se nos derem

uma proposta melhor que aquela e ela for viável... O governo tem-se comprometido -

como tem atuado - em aceitar as propostas e as orientações da nossa comissão.

Então  quero  primeiramente  dizer  que,  com  muito  orgulho,  faço  parte  dessa

comissão que foi formada. Alguns parlamentares disseram que foram chamados e

preferiram não participar,  porque teriam algum  medo de  nessa comissão não  ter

deliberação.  Quero  dizer  que  essa  comissão  foi  formada  por  oito  Deputados

compromissados com Minas Gerais, tanto quanto os que não participam dela. Os oito

Deputados  que  fazem  parte  dessa  comissão  tem  tanto  carinho  e  respeito  pela

educação como os que ficaram de fora e não participam dela. Não há diferença, o

que representamos nessa comissão é  a divisão de blocos que esta Casa tem, a

divisão  partidária.  Isso  tem  de  ser  dividido.  A formação  da  Mesa  corresponde  à

formação dos partidos que compõem o Parlamento. Se assim não fosse,  sei  que

outros Deputados gostariam de ter  seus nomes inseridos para discutir  matéria de

suma importância, como a remuneração dos servidores da educação.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

Espero que minha voz desta vez não falhe. Quero parabenizar V. Exa. por trazer ao

Plenário  da  Assembleia  um  relatório  extremamente  positivo  e  com  detalhes

expressivos do trabalho da comissão que nos representa, que representa esta Casa

na discussão da política salarial dos servidores da educação. Prestamos atenção aos

pronunciamentos feitos pelos Deputados que o antecederam, e vale a justificação do

empenho dessa comissão parlamentar, que tem obtido reflexos positivos. Estamos

acompanhando  isso  de  perto.  V.  Exa.,  como  Deputado  que  na  condição  de  ex-

Prefeito da querida cidade de Campo Belo, sabe muito bem que o administrador tem

de  ter  muita  cautela  porque,  quando  assume  compromissos,  principalmente

financeiros,  não  apenas  orçamentários,  tem  de  se  amparar  na  certeza  de  uma

arrecadação,  de  uma receita.  E  hoje  o  Ministro  Mantega  fez  um  pronunciamento

alertando que a crise internacional está chegando fortemente ao Brasil.
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Conseguimos  “superar”,  entre  aspas,  as  crises  de  2008  e  2009,  mas  as

informações, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que preside esta reunião nesta tarde, é

de que essa crise veio com mais força. O povo brasileiro, Deputados Duarte Bechir e

Zé Maia, não aguenta mais carga tributária. Os governos, nas suas três esferas -

federal, estadual e municipal -, vivem de arrecadação, que já está num teto máximo, e

as demandas são muitas. O governo tem de ter  o olhar para atender a todas as

demandas  da  sociedade  em  todos  os  seus  segmentos.  O  governo  tem  de

compreender a política pública como um estafe maior para atender as demandas da

segurança pública, da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura e de várias

outras, principalmente as de que gostamos muito, que são as políticas sociais dos

cuidados com as nossas crianças e com os idosos. Tem de ter dinheiro, Deputado

Dalmo, para resolver esses problemas.

Então,  temos  de ter  o nosso olhar  para  essa questão histórica  dos  salários  do

funcionalismo  público  brasileiro.  Não  é  uma  questão  de  Minas.  Todos  nós,  sem

exceção, vamos apoiar o reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa, como

estamos apoiando os da educação e recentemente apoiamos o da saúde.

Mas a questão dos salários dos servidores públicos brasileiros é histórica. Se o

senhor verificar quanto ganha um doutor de universidade federal brasileira, verificará

que não é condizente com os anos que teve de passar estudando para adquirir  o

“status  quo” de doutor.  Se compararmos uma figura de mestrado da universidade

pública com a da universidade privada, veremos que há uma distorção expressiva. A

PUC Minas paga muito  mais  do que  a  universidade federal  a um professor  com

mestrado.

Mas vale a máxima,  pois  acredito que todo governante,  quer  seja a Presidente

Dilma,  quer  sejam  os  ex-Presidentes  Lula  e  Fernando  Henrique,  quer  sejam  o

Governador  Anastasia e o ex-Governador  Aécio  Neves,  qualquer  governante quer

pagar  bem  ao  funcionalismo  público.  O  problema  é  o  caixa  suportar,  de  forma

adequada, todas as demandas da sociedade. Se olharmos o que foi feito em Minas,

veremos  que  muitas  coisas  boas  foram  feitas.  Se  olharmos  o  governo  federal,

veremos que muitas coisas boas também foram feitas. Mas os problemas continuam.

Eu estava há alguns minutos relatando a situação dos portos brasileiros, que estão
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caminhando para o caos. Tem de haver dinheiro para resolver esse problema. Os

aeroportos,  a  cuja  privatização a  política  do  governo federal  atual  era  totalmente

contra, já estão caminhando para ser privatizados. Isso é falta de planejamento? O

que é isso? Mudou-se a postura política? O motivo é que realmente os recursos

públicos  hoje,  nas  três  esferas  de  governo,  são  escassos  para  atender  a  toda

demanda da sociedade.

Então, no quesito educação, acho que o nosso governo chegará ao máximo. Como

disse  o  nosso  Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  esticaremos  a  corda  até  onde

puder, lembrando que temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipula o teto, e

ainda bem. Imagine se um Executivo municipal, um Prefeito de uma cidade qualquer

resolver, por influências políticas ou eleitorais, conceder um aumento de 80% na folha

de arrecadação da Prefeitura. Como administrará a cidade?

Então,  a  população  tem  de  saber  que,  nesse  contexto  político,  nessa  mistura

política que temos no Brasil, envolvendo várias agremiações políticas, temos políticos

sérios em todos os partidos políticos. Temos pessoas sérias no governo federal, no

governo do Estado, assim como Prefeitos e Vereadores sérios.

Eu acho que essas pessoas deveriam ser valorizadas. Vemos muitas vezes a mídia

destacando mais o lado ruim do que o lado bom da política. Não conseguimos ver o

estardalhaço  da  imprensa  em  relação  a  uma  boa  ação  praticada  por  vários

Deputados desta Casa. É obrigação, mas quando não erramos, não pisamos na bola

e temos a chance de fazer algo - porque o mundo caminha sofrendo influências da

maldade -, não há destaque.

Parabenizo  V.  Exa.  que  faz  parte  dessa  comissão.  Estamos  muito  bem

representados. O projeto que o governo apresenta nesta Casa é para ser debatido e

atingir  realmente  condições  viáveis.  Não  adianta  o  governo  voltar  ao  passado,

apresentar  uma  peça  orçamentária  fictícia  e  depois  não  poder  honrar  seus

compromissos, não poder pagar, como ocorria no passado, quando várias empresas -

conheço várias - não queriam mais prestar serviço ao governo de Minas porque não

recebiam. Em 2003, quando o Aécio Neves assumiu o governo com o nosso atual

Governador Anastasia, foi implantado, sim, o choque de gestão.

Vale a pena tomar mais um tempo de V. Exa. para separar, definitivamente, déficit
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zero e dívida pública, que vem correndo ao longo dos anos, não começou em 2003.

Isso tem de ficar claro para quem está nos acompanhando. Como não começou em

2003, não se pode colocá-la nos ombros do governo Aécio Neves, assim como seria

injusto colocar nos ombros da Presidente Dilma a dívida pública federal, que é de

R$1.700.000.000.000,00. Dizer que a Presidente é a culpada por essa dívida? Mas

há  uma diferença:  a  dívida  pública  federal  é  corrigida  de  acordo  com  a  taxa  do

mercado. Já a nossa dívida, é corrigida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade

Interna - IGP-DI -, que tem como base o IPCA, ou seja, é impagável.

Agradeço o  aparte  a  V.  Exa.  Sob a  Presidência  do  Deputado  Dalmo Ribeiro  e

contando com a presença do Deputado Zé Maia, estamos ao lado do governo, porque

confiamos no trabalho do Governador Anastasia, do nosso Senador Aécio Neves, da

equipe de governo e temos orgulho de pertencer à sua base,  pois  é um governo

sério, íntegro e de trabalho. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir  -  “O.k.”,  Deputado Rômulo Viegas. Gostaria  de dizer

ainda que nas reuniões da nossa comissão, o Sind-UTE reclamava que, em algumas

escolas,  ainda perduravam as contratações de pessoas para suprirem a falta dos

efetivos e solicitou que fossem demitidas imediatamente. O governo atendeu a essa

solicitação, começou a fazer as demissões. Além disso, o Sind-UTE pediu que fosse

informado sobre as escolas em que ainda perduravam as contratações, para olhar a

situação com carinho e tomar as decisões. É uma coisa bonita!

Antes de conceder aparte ao Deputado Zé Maia, quero dizer que se nós, os 77

Deputados, caminharmos no mesmo sentido, com respeito às diferenças partidárias,

com  o  espírito  único  de  ajudar  Minas  Gerais,  certamente  todas  as  soluções  e

dificuldades serão facilitadas, desde que haja vontade, interesse coletivo.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, agradeço o aparte de

V. Exa., e o cumprimento pelo pronunciamento que faz da tribuna.

Quero  falar  brevemente  sobre  a  discussão  que  vem  ganhando  corpo  na

Assembleia, no governo de Minas, na sociedade civil, no Poder Judiciário e entre os

empresários. Todos se mobilizam em torno da renegociação da dívida de Minas com

a União,  mobilização essa que evidentemente repercute em todos os Estados do

Brasil.
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Deputado  Duarte  Bechir,  V.  Exa.,  o  Deputado  Rômulo  Viegas  e  os  demais

Deputados desta Casa têm procurado debater o assunto de forma apartidária, pois é

uma questão  da  União  com  os  entes  federados.  Da  mesma forma trataremos  o

assunto.

Hoje ouvimos o Deputado Rogério Correia lembrar que esse contrato foi feito na

época do governo Fernando Henrique e  do  governo Eduardo Azeredo.  Deputado

Duarte Bechir, é preciso dizer que a negociação da dívida dos Estados, em 1997, foi

extremamente vantajosa para Minas Gerais e para todos os Estados que a fizeram

com o governo federal. Àquela época, o governo federal procurou ajudar os Estados.

Foi uma negociação altamente benéfica para os Estados.

Já que o Deputado Rogério Correia deu cores partidárias à discussão, é preciso

destacar  dois  pontos:  em  1997,  época  em  que  o  Presidente  da  República  era

Fernando Henrique, foi usado o menor índice de correção: o IGP-DI. O governo do

Presidente  Fernando  Henrique  usou  do  menor  índice  para  corrigir  a  dívida  dos

Estados,  uma  atitude  de  ajuda  aos  Estados.  Da  mesma  forma,  à  época  da

negociação, a taxa Selic, que baliza os juros cobrados no Brasil, fixada pelo Banco

Central, era de 25% ao ano. Os juros pactuados na mesmo época pelo Presidente

Fernando  Henrique  com  o  Governador  Eduardo  Azeredo  e  com  os  demais

Governadores  foram  de 7,5% ao  ano e  representavam  exatamente  30% da taxa

Selic. Hoje essa taxa está em 11,25%, e os juros continuam em 7,5%; ou seja, acima

de 50% da taxa Selic. Se voltássemos às condições passadas – e acho que essa é a

proposta que Minas deve fazer ao governo federal –, ou seja, com a taxa de juros

voltando a  ser  30% da taxa Selic,  teríamos  algo  em torno de 3% e  o  índice  de

correção menor entre todos, como foi o objetivo da contratação em 1997. Então, se

tomarmos o menor índice de correção e o aplicarmos na renegociação e colocarmos

30% da taxa Selic como base de juros, voltaremos exatamente ao que foi definido no

contrato original de 1997. Portanto, o governo do Presidente Fernando Henrique foi

altamente benéfico para Minas e para todos os Estados do Brasil.

Hoje o governo federal está se fazendo de morto, porque a taxa Selic está em 11%

e os juros, em 7,5%, ou seja, mais da metade. O IGP-DI é o maior índice.  Se o

governo federal quisesse, a exemplo do que o Presidente Fernando Henrique fez em
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1997, adotaria 30% da taxa Selic como juros, limitados ao máximo de 7,5%, e usaria

o IPCA, que é o menor índice de correção hoje para a base de negociação da dívida;

entretanto, ele está dormindo em berço esplêndido, porque o procedimento atual é

benéfico para a União. Mas causa enorme prejuízo para os Estados. É, no mínimo,

uma atitude de omissão, diria até de oportunismo, fazer-se de morto para explorar os

Estados  brasileiros.  É  isso  que  o  governo  federal  está  fazendo  hoje.  O  governo

federal deveria tomar a iniciativa, sob pena de matar os Estados, sob pena de matar

as  pessoas  que  moram  nos  Estados.  Hoje,  Minas  Gerais  todo  ano  encaminha

R$4.000.000.000,00, como pagamento de parte dos juros da dívida com o governo

federal.  Esse  dinheiro  faz  falta  ao  povo  mineiro.  O  governo  federal  precisa  se

antecipar, se apressar na sua mudança de atitude, sob pena de sufocar o povo de

Minas Gerais e as populações de todos os Estados brasileiros, que estão vendo um

dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, infraestrutura ou em ações

sociais ir para o governo federal como pagamento de juros.

Para fazer um trabalho de União, de Federação, socorrendo os Estados, o governo

deve parar de dormir, porque está sendo beneficiado pelas taxas de juros atuais. Ele

precisa  acordar,  antecipar-se,  apressar  essa  renegociação,  senão  causará  um

enorme prejuízo às pessoas, e não aos Estados, meu caro Deputado Duarte Bechir.

Falamos em Estado, mas o que interessa nos Estados são as pessoas. E o governo

federal está matando, sufocando as pessoas e impedindo que os Estados sejam úteis

aos cidadãos. A menos que a intenção do governo federal seja a de que Estados,

Governadores e Deputados se desgastem e, com o pires na mão, vão buscar alguma

migalha do governo federal. O dinheiro que está indo para o governo federal é nosso.

O governo está dizendo que está investindo dinheiro em Minas Gerais e nos Estados.

Isso é mentira, porque está investindo o dinheiro do povo de Minas Gerais. O dinheiro

arrecadado aqui está sendo usado para pagar os altos juros da agiotagem que o

governo  federal  está  se  permitindo  receber.  Então  deveria  ter  a  hombridade  de

antecipar-se e dizer: “Esses juros são escorchantes. Não posso recebê-los”. É como

se meu filho quisesse me pagar juros exorbitantes. Eu não poderia recebê-los dele;

deveria, sim, tomando a iniciativa, dizer que, se o fizesse, seria agir covardemente

com ele. O governo federal age covardemente com os Estados.
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O  governo  federal  precisa  chamar  a  si  a  responsabilidade  e  fazer  uma

renegociação justa,  no  mínimo igual  à  que se equipare  ao  contrato  de  1997.  Na

época, fizeram algo bom para os Estados. Hoje o governo federal pode fazer melhor,

mas, se quiser fazer igual, tem de cobrar 30% de juros da taxa Selic, que se encontra

hoje aproximadamente em 3%; além disso, que se faça a correção pelo IPCA, que é

o menor índice de correção atual, como foi feito à época, ou seja, 30% da taxa Selic e

o índice de correção como o menor à época, que era o IGP-DI.

O  governo  federal  precisa  apressar-se.  Do  contrário,  será  considerado  como

oportunista e covarde, por prejudicar as pessoas em todos os Estados do Brasil.

Deputado Duarte Bechir, obrigado pelo aparte. Cumprimento-o, mais uma vez, pelo

brilhante discurso que faz da tribuna.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado, Deputado Zé Maia. V. Exa. sempre traz a

esta Casa uma contribuição muito importante,  oriunda do seu conhecimento e do

aperfeiçoamento. Na Comissão de Fiscalização Financeira, V. Exa. tem demonstrado

isso.  Deputado  Zé  Maia,  quero  ser  a  prova  viva  dos  fatos  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

V. Exa. propôs o debate da dívida pública, aliás foi o primeiro parlamentar nesta

Casa  a  propor  o  debate  na  comissão  pertinente,  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.  Fomos  impedidos  de  realizá-lo  em  razão  da  movimentação  grevista.

Realmente, os professores vieram para cá e tomaram conta da Casa, no direito de se

manifestarem.  Como  a  manifestação  é  livre,  houve  impedimento  de  realizarmos

aquela audiência pública para tratarmos da dívida. Vimos depois surgir a comissão

especial desta Casa para ser a condutora do processo de renegociação da dívida

com Brasília, com a República.

V. Exa. traz importante contribuição para os debates em razão da sua experiência. A

exemplo de V. Exa., quero dizer que, na época, o menor, melhor e mais econômico

meio e a melhor proposta era o IGP-DI. Se tivesse sido contratada uma cláusula de

que porventura outro índice fosse menor, este seria o índice a ser buscado para que

os  Estados  pudessem  pagar  essa  dívida  à  União.  No  entanto,  não  houve  essa

preocupação. Como vimos que realmente ela é impagável,  os Estados hoje estão

pagando caro à sua mãe. O exemplo do filho para com o pai foi perfeito, porque os
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Estados... Como disse, o Município é a célula “mater” da União. Sem o Município, o

Estado, que é órgão ligado à Nação,  não sobrevive.  V.  Exa.  foi  muito feliz  nessa

comparação. Saí no final desse assunto, que, aliás, é um relato.

Finalizando, como foi feito o levantamento, há Estados que não dão conta de pagar

o piso. Então, o que a Justiça fez? Parcelou o pagamento do piso de alguns Estados

para o ano que vem. O Rio Grande do Sul está em movimento de greve porque ainda

não se chegou a uma conclusão. Há muitos anos esse Estado é administrado pelo

PT, que também tem lá uma grande maioria. Portanto, são exemplos como esse que

temos de trazer para o debate, com compreensão e dedicação, sem partidarismo,

conforme fez hoje o Deputado Rogério Correia no final do seu pronunciamento. É isso

que  espero  encontrar  em  todos  os  parlamentares  para  buscarmos  a  melhor

alternativa para os profissionais da educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, para discutir, o

Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, nosso amigo Deputado Bosco, a quem cumprimento,

assim  como  aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia.  Estamos  num

processo  de  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355,  que  dispõe  sobre  o

aperfeiçoamento na política remuneratória  por  subsídio das carreiras  do grupo de

atividades da educação básica, e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências.

Quero  relatar  de  forma  didática  porque,  sobretudo  para  aqueles  que  nos

acompanham pela TV Assembleia, pode parecer conflitante e ao mesmo tempo gerar

muitas dúvidas esse embate político, esse enfrentamento natural e democrático de

posições  entre  o  nosso  bloco,  o  nosso  partido  de  Oposição  e  obviamente  os

Deputados da base, que tentam justificar o porquê de o governo não implementar na

carreira  a  proposta  do  piso  salarial.  Obviamente,  os  Deputados  que  estão

participando  da  comissão  estão  tentando  encontrar  um  caminho.  Agora,  os

professores e as professoras, os profissionais da educação que, dia a dia, trabalham

e convivem com essa realidade sabem muito bem sobre o que estamos falando. Eles
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sabem muito bem que esse projeto de lei que está sendo debatido na Assembleia

Legislativa  acaba  com a  carreira  dos  professores.  É  um  confronto  à  realidade  a

situação da educação em Minas Gerais. A educação do nosso Estado necessita de

uma atenção especial, merece investimento e também, por parte do governo, uma

compreensão  no  sentido  de  fazer  com  que  a  educação  do  nosso  Estado  seja

prioridade, e que tenha, de fato, nessa prioridade, o fator principal: um salário digno.

Ou seja,  que haja o reconhecimento daqueles  que,  dia a dia,  fazem acontecer  a

educação no nosso Estado de Minas Gerais,  que são os nossos professores,  as

nossas professoras, os profissionais da rede de educação. São eles que enfrentam,

dentro da sala de aula, dentro da escola, não só a dificuldade que temos com a nossa

juventude, com nossos adolescentes, mas também a dificuldade de não ver a sua

carreira, a sua ação profissional reconhecida.

Antes da minha manifestação, muito bem aqui falou o Deputado Rogério Correia.

De forma muito didática, ele apresentou a tabela que está em debate. A tabela atual

dos  professores,  hoje  dividida  em  duas  formas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  é  a

proposta do governo, para a qual ele está apostando, que é o subsídio, mas também

é a proposta do vencimento básico da tabela remuneratória que os profissionais da

educação têm hoje. Essa tabela atual, que tem como vencimento básico R$369,89,

prevê na carreira um reajuste, um melhoramento no seu salário de forma progressiva,

assim como na promoção. De forma progressiva, a cada dois anos, na carreira, o

profissional da educação, depois de uma avaliação, tem 3% de aumento, começando

no Grau A, indo até o Grau P. Ou seja, ele tem, ao longo de 15 anos, uma longa

perspectiva na carreira, de melhorar ao longo dos anos a sua remuneração. Além

disso, na forma de promoção, ao investir na sua qualificação, melhorando-a, ele tem,

a cada nível de melhoramento, que são exatamente seis, um percentual de 22% de

reajuste. Ou seja, ele pode, ao longo de sua carreira, ao longo do tempo de trabalho,

e  também  na  sua  qualificação,  melhorar  o  seu  posicionamento  na  carreira  e,

consequentemente, melhorar a sua remuneração. O fato é que, para implementar a

lei nacional do piso nacional salarial, na forma que o sindicato acordou e na forma

que o projeto de lei propõe, na proporcionalidade de 24 horas de trabalho, o valor é

de R$712,00.



628
____________________________________________________________________________

Na implementação dessa tabela, simplesmente o governo encontrou uma forma,

obviamente legal, de não replicar todos os benefícios da carreira que os profissionais

da educação conquistaram ao longo de sua trajetória. Eles conquistaram o benefício

de melhorar o seu nível na carreira por tempo e por promoção, ou seja, de melhorar a

qualificação da sua profissionalização.

Hoje o projeto de lei que debatemos nesta Casa prevê o total achatamento dessa

carreira. O governo, em vez de colocar o valor de R$712,00 no primeiro grau, no

primeiro nível, e replicar toda a carreira dos professores, achatou isso e colocou esse

valor na proposta legal para implementar o piso salarial nacional em quase toda a

carreira.

É compreensível que, diante da crise econômica, pela situação por que passa o

Brasil e pela situação de Minas Gerais, os Deputados e as Deputadas desta Casa

avaliem e compreendam a situação do governo. É inegável que, independentemente

da posição político-partidária da base ou da Oposição, a responsabilidade do Estado

seja  também  a  responsabilidade  de  cada  um  de  nós  aqui.  Temos  de  avaliar  a

condição real do Estado para poder  ou não atender  a todas as reivindicações da

categoria ou parte delas.

A dificuldade que encontramos nessa situação - e tive a oportunidade de, antes da

formação da comissão, participar de várias reuniões, debates e negociações com a

base do governo e com representantes do governo - foi receber informações reais,

formais  e  concretas  para  que,  de  fato,  a  proposta  oriunda  do  Sindicato  dos

trabalhadores -  ou mesmo pensada, debatida e articulada nesta Casa -  possa ter

sustentação.

Infelizmente, sem dados reais e concretos, fica difícil defender qualquer proposta

que venha do governo. Ao mesmo tempo, esperamos que a proposta que o nobre

Deputado Rogério Correia apresentou, em nome da nossa Bancada, possa vir com

uma  avaliação  do  impacto  financeiro  da  aplicação  de  um  percentual  e  de  uma

progressão, para que se receba isso.

Na última reunião de negociação, o governo apresentou uma proposta na tentativa

de vender a ideia de melhorar esse projeto de lei, essa tabela. Em vez de garantir o

direito que o trabalhador da educação tem hoje de, na progressão, de dois em dois
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anos, ter os seus 3% até o grau P, ele está propondo aumentar apenas em 1% até

dois anos, cortando a carreira no grau E. Simplesmente ele está tirando 10 níveis da

carreira do professor, diminuindo a possibilidade de ele crescer profissionalmente ao

longo da carreira.

Para o que chamamos, na forma da lei, de promoção, em que, além do tempo, ele

pode melhorar pelo nível de escolaridade, a qual atualmente é de 22%, o governo

propõe  apenas  5%.  Ela  é  uma  proposta  tão  afrontosa  quanto  a  que  estamos

discutindo na forma da lei. É impossível pensar que podemos dessa forma acabar

com a carreira dos professores.

Não quero fazer aqui nenhum discurso só levantando dificuldades, mas, de forma

ponderada,  posicionar-me  para  que  aqueles  que  nos  acompanham  possam  nos

compreender. Os profissionais de educação enfrentaram muitas dificuldades nessa

greve.  Foi  uma greve  histórica,  a  maior  da  rede  pública  da  educação em  Minas

Gerais. Foram 112 dias. Foi difícil para os professores, para os alunos, para os pais e

desgastante para todos nós desta Casa.

Deputados,  o  nosso apelo  é  que possamos,  de  fato,  fazer  com que o governo

apresente o que é possível.

Não dá mais para aceitar que essa comissão faça reuniões para marcar outras;

patina, patina, e não temos uma proposta concreta e de fato coerente para debater

com os profissionais,  os  educadores.  Se o governo não pode atender  a todos os

pedidos  da  categoria,  nem  se  programássemos  etapas  para  implementação  em

alguns anos, a categoria também não pode aceitar esse projeto de lei que acaba com

a sua carreira.  Mas,  se,  como já ouvimos  de vários  representantes  do  governo -

particularmente, ouvi da Secretária de Educação - e de vários Deputados desta Casa,

o  governo  fez  a  opção  de  implementar  apenas  uma  forma  de  pagamento  -

obviamente, o governo tem todo o direito de fazer isso, assim como temos o direito de

questionar e de nos manifestar contrariamente -, que ele, então, dê o ultimato para

que possamos fazer o debate, e que alguém pague o ônus. Esta Casa não pode mais

assumir a responsabilidade de uma negociação que não avança, de uma negociação

em que o governo, mais que não ter condições, não tem a real disposição de colocar

as cartas na mesa, de apresentar todos os números necessários para que tenhamos
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condições de avaliar em que podemos avançar e onde é que, realmente, o governo

não tem como atender. Do jeito que vai, não dá mais. Nossa Bancada tem se reunido

após as reuniões da comissão para ouvir a avaliação de cada um dos Deputados que

nos representam sobre onde temos avançado, mas infelizmente não temos avançado

em  nada.  Quanto  àquilo  que  o  governo  compreende  como  avanço,  não  só  os

Deputados  que  nos  representam  na  comissão,  mas  também  e  principalmente  a

categoria, os sindicalistas acham que é tão afrontoso como a proposta que está na

lei.

Ora, nesse debate, cruzam-se outros assuntos, é claro: projetos de lei que tramitam

nesta Casa e questões políticas do Estado e do Brasil. Vemos, então, que se avoluma

o  debate  sobre  a  dívida  do  Estado,  que,  de  alguma  forma,  nos  remete  à

responsabilidade de perceber a real situação do Estado de Minas Gerais. Quem está

acompanhando  os  nossos  trabalhos  pode  perceber  que  aquele  tema  está  sendo

muito permeado pelo debate sobre a dívida que Minas Gerais tem com a União. Ora,

é  extremamente  questionável  a  grande  campanha  de  “marketing”  que  vimos  nos

últimos oito anos, não só em Minas, mas em todo o Brasil, em que se gastou um

montante absurdo de recursos em publicidade, sobretudo para divulgar o que o ex-

Governador  Aécio  Neves  chamava  de  choque  de  gestão,  de  déficit  zero.  Agora,

vemos a grande dívida que Minas Gerais contraiu. Essa situação começa a aparecer

hoje. Mas será que é só nesse momento que as coisas podem aparecer? Será que

todos os números não podem ser apresentados para que os Deputados desta Casa,

da Situação ou da Oposição, tenham condições de conversar, avaliar, item a item, e

perceber a real situação de Minas Gerais?

É bom lembrar que, quando renegociada, essa dívida foi criada em forma de lei

exatamente por um Governador do PSDB, um Presidente da República do PSDB e

um Presidente da Câmara dos Deputados do PSDB. Então não tem sentido que hoje

venha  aqui  toda  a  base  do  governo  fazer  críticas.  Ouvi,  agora  há  pouco,  um

Deputado falar que é lamentável ver o governo federal cobrar essa dívida de Minas

Gerais; que isso é como se um pai cobrasse juros de um empréstimo feito ao filho.

Após isso, deveríamos fazer um minuto de silêncio, porque o lamentável é ouvir algo

assim. Ora, se essa dívida foi contraída, ou melhor, renegociada exatamente em um
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momento de convergência político-partidária, quando o Governador, o Presidente e o

Presidente da Câmara de um mesmo partido encontraram essa saída, como podem

ser,  agora,  culpados o ex-Presidente Lula e  a Presidente Dilma? Como pode ser

culpada a  Presidente  Dilma,  que  está  cobrando  uma negociação feita  por  esses

políticos do mesmo partido, do PSDB?

E, agora, o PT, o Presidente Lula e a Dilma são culpados porque estão cobrando

um  acordo,  uma  negociação  feita  por  esses  políticos  do  PSDB?  O  Partido  dos

Trabalhadores, o Presidente Lula e a Presidente Dilma são os culpados ao cobrarem

essa dívida? É um absurdo ouvir isso. Sentar-se à mesa, identificar que a realidade

hoje é outra impõe-nos o desafio de discutir a lei novamente e encontrar um caminho,

e é outra história. Não podemos aceitar dizerem que o governo federal está acabando

com Minas Gerais, que não investe em nosso Estado. Isso parece com o pai que

cobra juros do filho. Isso é um absurdo, e não podemos aceitar. Existe um problema

com a Dilma, uma grande dívida em Minas Gerais. São R$4.000.000.000,00 por ano

em pagamento de juros. De fato, isso é muito grande, mas devemos ter a história em

mente.  Temos de saber  como começou essa história,  para não ficarmos fazendo

discurso para plateias, um discurso que não nos leva a nada. Estávamos agora na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, discutindo vários projetos de

lei, entre eles, projetos de lei que aumentam a alíquota de imposto em Minas Gerais,

do ICMS. A proposta do governo é reduzir o imposto sobre alguns produtos, como

materiais de construção, feijão, etc. Vai abaixar, no projeto de lei que tramita nesta

Casa, a alíquota de ICMS do álcool. Isso representa, por números apresentados, algo

em torno de R$63.000.000,00 em renúncia de receitas. Quando o governo apresenta

um projeto de renúncia de receitas, o que tem de fazer? Aprovando isso, ele tem

também de apresentar a compensação. Então, é natural que o governo a apresente.

A proposta é boa, ou seja, diminuir a receita nesses itens, obviamente, vai ajudar a

população. Alguns produtos não deixam de ser bons. Se a renúncia da receita está

em torno de R$63.000.000,00, obviamente, na forma da lei, ele teria de apresentar

onde vai compensar, tirar uma receita para compensar essa perda. Ele vai tirar do

óleo diesel. Seria compreensível que o governo apresentasse números, mostrando

que a compensação é plausível,  no mesmo patamar que ele está perdendo. Se o
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governo  apresenta  renúncia  de  receita  em  alguns  itens,  que,  na  sua  totalidade,

dariam  R$63.000.000,00,  teria  de  apresentar  uma proposta  de  compensação  em

torno de R$63.000.000,00. O governo está, a partir de um decreto, a partir de 2012,

aumentando o óleo diesel em 3%, que representarão cerca de R$370.000.000,00, ou

seja,  o  governo está  tendo superávit  de  R$310.000.000,00.  Ele está  aumentando

imposto. Pior que aumentar um simples imposto, pior que aumentar uma alíquota do

ICMS, é aumentar no óleo diesel, que representa, em média, 64% do consumo de

combustível  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Ele  manda  reduzir  3%  no  álcool,  que

corresponde apenas a 9% do consumo de combustível no Estado. Ao mesmo tempo,

num  projeto  que  não  passa  por  esta  Casa,  diminui  em  3%  o  álcool,  o  que

corresponde a 64% do consumo de combustível no Estado. O que isso acarretará na

vida do cidadão mineiro? Vai acontecer o quê? Aumento de todos os produtos da

cadeia produtiva, do transporte coletivo, dos serviços. A empresa vai repassá-lo aos

cidadãos. Estamos afirmando que esse projeto de lei que o governo está propondo

está aumentando imposto em Minas Gerais, está aumentando a arrecadação.

Estão  aumentando  a  arrecadação,  e  isso  não  ajudará.  Pelos  números

apresentados, sabemos que não é possível resolver todo o problema do reajuste dos

salários da educação com esse aumento. Mas o governo está criando mecanismos

para aumentar a sua receita. Então isso não seria uma forma de melhorar a proposta

para os trabalhadores da educação?

No café parlamentar promovido no início desta semana pelo Presidente da Casa, a

Secretária Renata Vilhena manifestou-se muito bem aqui, e os Deputados que me

antecederam relembraram muito bem a fala dela. Na proposta de renegociação da

dívida apresentada, o governo poderia, se assim acontecesse, economizar cerca de 1

bilhão de reais do orçamento do governo do Estado para o pagamento de dívidas.

Com isso, ela propunha que o governo investisse essa sobra de dinheiro asfaltando

cerca de 4.000km de estrada em Minas Gerais. Ou seja, o governo pensa formas de

melhorar a sua receita - nesse caso, diminuindo o pagamento da dívida -, e com o

dinheiro  que  sobra  ele  pensa  em  fazer  estrada  e  asfalto.  Obviamente  isso  é

importante,  mas  passamos  por  uma  situação  complicada  aqui,  em  diversas

categorias do Estado. O compromisso do governo de pagar a produtividade, chamado
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14º salário dos servidores, não tem nem data para acontecer; todos estão com medo,

sem  saber  quando  receberão  o  13º;  a  proposta  de  reajuste  dos  salários  dos

professores, na proposta da lei, não atende e nem chega perto de atendê-los, e, ao

planejar e pensar uma proposta de melhorar a receita do Estado, não passa pela

cabeça da Secretária que esses valores poderiam de alguma forma ser repassados

para atender essa categoria.

A mesma coisa acontece com essa proposta com relação ao óleo diesel. O governo

apresenta a proposta de redução de alguns itens para reduzir a alíquota do ICMS, e,

na sua recomposição, aumenta sua receita em mais de R$300.000.000,00, sem, no

entanto, acrescentar nenhuma proposta que venha melhorar esse projeto de lei de

reajuste dos profissionais da área da educação.

Então, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham, essa é a situação de

Minas Gerais. Faltam-nos informações aqui, na Assembleia. Não temos esses dados.

Faltam condições para, de fato, aprimorarmos propostas que sejam condizentes com

a realidade de Minas.  Os dados desses reajustes  que nos  são apresentados,  da

forma como dissemos  aqui,  nunca vêm  com o  interesse de  melhorar  a  proposta

dessa categoria.

Amanhã teremos aqui  mais  uma assembleia dos profissionais  da educação.  Os

professores  estarão  aqui  novamente  fazendo  uma  mobilização  e  buscando  uma

resposta.  O  motivo  do  encerramento  da  greve foi  exatamente  a  criação  de  uma

comissão  que  negociasse  propostas  concretas,  que  viessem  de  alguma  forma

atender na totalidade ou em parte o projeto de lei de reajuste da remuneração dos

nossos professores.

Então  deixo  aqui  o  nosso  questionamento  e  a  nossa  preocupação.  Nós,  que

rodamos o Estado, pois eu sou natural de Itajubá, no Sul de Minas, e rodamos toda

essa região,  somos questionados por  inúmeros profissionais.  Eles  alegam que se

passaram um, dois, três meses e que ainda não há uma proposta. E o governo diz

que está cumprindo. Ele está cumprindo o desconto que está fazendo. Ainda temos

profissionais recebendo seu holerite zerado. Estamos levantando essa situação para

apresentá-la. Ontem conversei com a Secretária de Educação, que me pediu que lhe

encaminhasse esses números,  inúmeras  situações de professores  que continuam
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recebendo  o  desconto,  mesmo estando há mais  de  um mês  na sala de  aula.  O

desconto continua. No cálculo que nos foi apresentado pela direção do sindicato na

região,  esses  profissionais  já  receberam  desconto  além  do  que  deveria  ter  sido

implementado. Então apresentaremos isso aqui. Traremos os cálculos, um a um, para

serem revistos, pois a Comissão não pode aceitar essa situação.

E  pior  do  que  isso:  o  governo,  que  se  dispôs  a  negociar  e  que  montou  uma

comissão, a partir da qual surgiu a proposta de encerramento da greve, volta com um

projeto de lei em caráter de urgência, travando a pauta de discussão de inúmeros

projetos  de  lei  importantes  nesta  Casa  e  afrontando  esse  debate.  Se  queremos

negociar  e  temos  proposta  e  interesse  de  encontrar  uma saída,  não  será  dessa

forma, impondo a esse projeto de lei o caráter de urgência que trava toda discussão.

O pedido da comissão é o nosso pedido, é o apelo que fazemos aqui: que o governo

retire  esse  caráter  de  urgência  e  dê  à  comissão  o  tempo  e  as  informações

necessárias. E que, com dados, com informações, com debate e com a negociação

na mesa, possamos encontrar os caminhos. Não com essa imposição.

Talvez, aqueles que nos acompanhem não compreendam que, quando esse projeto

tramita em caráter de urgência,  trava a pauta. E temos que discuti-lo,  sendo que

havíamos destinado a uma comissão o poder ou a oportunidade de encontrar um

caminho  entre  o  governo  e  os  trabalhadores,  com  ajuda  de  uma  comissão  de

Deputados  da  Assembleia  Legislativa.  Para  que  serve  essa comissão  então? Vai

discutir o que, se a imposição da urgência do projeto de lei nos impõe o desafio de já

debater o projeto de lei e ter que votá-lo na próxima semana? Por mais que a base do

governo e o Secretário digam que aguardarão até a semana que vem, na quarta-feira,

quando acontecerá a próxima reunião, está sendo imposto o debate desse projeto.

Infelizmente,  só temos uma coisa a imaginar  ou a concluir:  que essa comissão

patina, patina, mas não vai chegar a nada; que essa comissão está empurrando o

problema com a barriga e tapando o sol com a peneira. Concretamente, não fomos

capazes de perceber nenhum avanço em propostas, pelo contrário, muitas propostas

acordadas não estão sendo cumpridas. Mas, como somos brasileiros, e brasileiro não

desiste  nunca,  acreditamos  que  ainda  é  possível.  Por  isso  a  comissão

permanentemente tem buscado se debruçar sobre as propostas apresentadas, seja



635
____________________________________________________________________________

dos Deputados da base do governo, seja dos Deputados da Oposição. Queremos

acreditar ainda que até a próxima quarta-feira essa comissão encontrará uma saída.

Acreditamos no bom-senso do governo para encontrar  uma proposta melhor,  que

atenda os profissionais da educação.

O apelo que fazemos, não só à base do governo, é para que esses projetos de lei

que estão tramitando nesta casa tenham uma atenção maior, que possam ouvir as

propostas das nossas emendas, sobretudo o que debatemos a respeito do reajuste

que o governo está fazendo.

A  nossa  emenda,  que  apresentei  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, de fixação da alíquota do ICMS do óleo diesel, tem um único objetivo.

Assim como o governo teve que apresentar um projeto de lei para diminuir a alíquota

de outros itens, como álcool, material de construção e feijão, que também apresente

um projeto de lei nesta Casa para fazer esse reajuste, essa compensação, mas não

em forma de decreto. Vamos fazer esse debate posteriormente. Ele tem a ver, sim,

com esse projeto que estamos debatendo na Casa. Se o governo está encontrando

formas de melhorar a sua receita, quer dizer que tem condições e formas de melhorar

a proposta de reajuste dos servidores, dos profissionais da educação, de pagar a

produtividade  que  está  devendo,  mas  não  apresentou  a  data  para  os  nossos

servidores.

Vamos  fazer  esse  debate.  Vamos  vincular  cada  um  desses  projetos,  seja  de

renúncia de receita, seja de aumento de arrecadação. Cada um desses projetos diz

respeito  a  todos  os  projetos  dos  servidores,  sobretudo  ao  projeto  de  lei  da

remuneração dos profissionais da educação.

Fica  aqui  o  nosso  alerta  aos  cidadãos  mineiros  que  nos  assistem  pela  TV

Assembleia: que acompanhem cada um desses debates, para não cairmos na onda

desse debate e dessa disputa, de que o governo federal está acabando com Minas

Gerais, cobrando altos juros da dívida.

O debate é mais a fundo. Precisamos entender, compreender toda a história, que

nos mostra que precisamos, em Minas Gerais, de mais transparência. Diziam que

Minas não tinha dívida, mas estamos vivenciando uma enorme dívida; diziam que a

educação em Minas era exemplar, mas estamos vendo o exemplo do pior salário do



636
____________________________________________________________________________

Brasil para os professores. O que precisamos, em Minas, é de transparência, é das

coisas claras, para que não apenas a base possa vir aqui defender, mas também

para que nós, Deputados da Oposição, possamos ajudar o Governador a governar

Minas com mais transparência, mais democracia e juntos encontrarmos caminhos e

saídas,  sobretudo  para  o  problema  dos  professores.  Que  o  piso  salarial  dos

professores  seja  implementado,  que  seja  oferecido  aos  nossos  profissionais,  em

Minas Gerais,  um salário  digno,  o reconhecimento  para  aqueles  que defendem a

educação  na  ponta,  atendendo  as  nossas  crianças  e  os  nossos  jovens.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

estamos aproveitando o momento mesmo com o Plenário um pouco vazio. Mas esta

é a oportunidade de falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse projeto

que discute a política remuneratória por subsídio das carreiras do grupo de atividade

da  educação básica.  Tenho convicção de  que teremos  de cuidar  disso  de  forma

bastante tranquila. Em um certo momento, o governo criou a figura do subsídio. Na

primeira greve da área da educação no meio do ano, eu já alertava o governo sobre

as dificuldades que teríamos um pouco mais à frente. E as coisas aconteceram dessa

forma. Veio o piso nacional, e a situação enrolou mais ainda. Estamos em uma luta

querendo saber o que fazer daqui para a frente, até porque é uma situação complexa.

Como o pessoal ligado à área da educação vai fazer com duas remunerações na

mesma categoria,  na  mesma sala  de  aula,  na  mesma escola?  Quando chegar  a

época do aumento, na mesma categoria, haverá uma que terá 16%, porque está no

subsídio,  e  a  outra  terá  5% de  aumento.  Então  temos  de  verificar,  disse  isso  à

Presidente do sindicato, para, ao longo de um período, um ano, oito meses, encontrar

uma saída para resolver esse problema.

No entanto, para resolver o problema da remuneração, Deputado José Henrique,

precisamos resolver várias coisas, como o desperdício de dinheiro. Gostaria que a

população de Belo Horizonte passasse na Avenida Cristiano Machado e visse uma

obra que foi feita para atender à sonhada Cidade Administrativa, de menos de dois
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anos e que nem inaugurada direito foi, mas que já está sendo toda desmanchada.

Você passa por lá hoje e vê máquinas desmanchando, cortando e quebrando tudo

que foi feito recentemente. Isso é reflexo de quê? Falta de planejamento, falta de

visão de futuro, falta de alguém cuidar da coisa pública como se assim fosse. Porque

parece que cuidam dessas obras, que fazem isso,  como se fosse algo particular.

Vamos fazer hoje, amanhã faremos outra vez e, depois de amanhã, desmanchamos.

Chegou-se  ao  ponto  em  que  a  Rede  Globo  mostrou,  no  “MGTV”,  uma  das

passarelas,  que  custou  25  milhões  de  reais,  que  nem  utilizada  foi  e  já  foi

desmanchada. Aí não há dinheiro para a remuneração, principalmente da educação,

aí  não  há  dinheiro  que  chegue.  Já  dizia  alguém  lá  da  roça:  dinheiro  não  aceita

desaforo. E eles estão pregando desaforo no dinheiro.

Temos visto outros casos de dificuldade. O governo atual vendeu para o Brasil e

para o mundo o “choque de gestação” – é gestação mesmo, não estou falando errado

-,  vendeu  o  déficit  zero,  e  agora  apresenta  uma dívida  de  70  bilhões  de  reais.

Estamos pagando 400 milhões de reais de juros por mês e, às vezes, querem jogar a

culpa no governo federal. Isso foi uma negociação malfeita na época do Governador

Eduardo Azeredo e do Presidente Fernando Henrique, que impôs a todos os Estados,

até a Minas Gerais, uma taxa de juros de 7,5%. Eu alertei na época, fiz esse discurso

dizendo que aquela taxa de juros mais o IGP-DI, num curto espaço de tempo, tornaria

inviável o pagamento da dívida. Fomos levando, porque teve o déficit  zero e aí a

dívida  não  podia  ser  discutida.  Se  há  déficit  zero,  como  discutir  dívida?  Faltou

dinheiro para a educação, mas os 4 bilhões de reais que pagamos de juros por ano

dariam para pagar a folha de pagamento da educação - isso corresponde a 65% da

folha de pagamento da educação. Os 400 milhões que pagamos de juros é mais do

que investimos na saúde - o governo aplica 7% de sua receita na saúde e 13% da

receita líquida para pagar os juros. Eu dizia aos senhores: pagamos parte dos juros,

pagamos R$400.000.000,00 por  mês e ainda ficamos devendo R$420.000.000,00,

450 milhões todo mês. Pagam-se R$4.000.000.000,00 por ano e acrescentam-se 5

ou 6 bilhões no capital, no total da dívida.

É  isto  que  me  preocupa,  é  isto  o  que  me  deixa,  às  vezes,  triste:  discutir  a

remuneração das professoras, um piso salarial de R$712,00 como se fosse quebrar o
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Estado, acabar com o Estado, que tem o menor salário da educação. Uma professora

recebe hoje - porque não votamos a legislação - R$369,00 de salário básico. Com

esse  desperdício  de  dinheiro,  com  essa  facilidade  de  fazer  obras  sem  fazer

planejamento  e  sem  pensar  no  futuro,  não  há  dinheiro  que  chegue.  Não  haverá

dinheiro para gastar  na saúde,  para pagar salário  das professoras,  porque outras

pessoas precisam ser beneficiadas. Essa é a preocupação.

Vocês que moram em Belo Horizonte precisam mostrar indignação com o que está

acontecendo na Avenida Cristiano Machado. Uma obra do governo federal está sendo

desmanchada pela Prefeitura. Na maior cara de pau, o pessoal da Prefeitura fala que

precisou mudar o projeto. Como mudar o projeto em dois anos? Será que eles não

conseguem pensar Belo Horizonte cinco anos - e não pedirei mais - para frente?

Hoje a Deputada Luzia Ferreira quis até me questionar dizendo que estão pedindo

esclarecimentos ao Prefeito e que deveriam era ajudar no metrô. Vamos trabalhar no

metrô. O Prefeito Lacerda disse, uns 30 dias atrás - gastou um dinheirão na televisão

-, que agora o problema do metrô foi resolvido porque a Presidente disse que liberará,

que agora será feito. Mas nem projeto existe ainda.

Deputado Rogério  Correia,  o  que me deixa  indignado é  eles  cobrarem isso  do

PMDB e do PT, o próprio Prefeito de Belo Horizonte. Ele está investindo no BRT, mas,

se sair o metrô, será perdido todo aquele serviço também? Desmancharão mais uma

vez, antes de colocar para funcionar? Dirão que é porque agora irão fazer o metrô? E

vem alguém da Prefeitura e diz que não discute o metrô porque ele é caro.

O que é caro para esse pessoal? Caro é o que eles estão fazendo, pois jogam

dinheiro fora.  Caro é o governo não ter  a coragem de discutir  a dívida de Minas

Gerais. Isso é caro para a população. Estamos gastando. Isso, sim: gastamos mais

com o pagamento de juros do que investimos na saúde e na educação. Isso é caro.

Dizer que não vai discutir o problema do metrô, que não vai fazer isso, porque é caro!

Cara é a irresponsabilidade dessas pessoas que estão gerindo hoje principalmente a

nossa Capital.  Essas pessoas têm a maior cara de pau de dizer  que fizeram um

planejamento,  mas agora definiram que farão o BRT, e não sei  mais o quê.  Elas

desmancham o que foi feito agora, Deputado Rogério! Dessa forma, sabe em que dia

haverá dinheiro para a educação? Nunca, porque ninguém é responsabilizado por
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esse gasto excessivo, por esse excesso de despesas que não traz nenhum benefício

à comunidade, à sociedade ou a quem quer que seja. Talvez, isso até traga algum

benefício  para  alguém,  pois  sabemos  como  as  coisas  funcionam.  Então,  essa

situação nos deixa muito constrangidos.

Ontem, quando vim da Cidade Administrativa e vi aquelas máquinas desmanchando

a Cristiano Machado, fiquei indignado. Realmente fiquei sem dormir à noite de tanta

preocupação e  tristeza  conosco,  com a  classe política.  Apesar  de  sabermos  que

aquelas falcatruas não foram feitas por quem disputa eleição. Não foi alguém que

disputa eleição, que tem cargo eletivo que autorizou a fazer e a desmanchar aquela

obra que está lá, a não ser o Prefeito. Pode ser que amanhã - já que, na Prefeitura,

ninguém, salvo um Subsecretário, quis gravar para a Globo - ele diga o que disse na

Pampulha, ou seja, que iria aumentar a verticalização e construir  prédios. Depois,

disse que não sabia. O Prefeito de Belo Horizonte sanciona uma lei e não sabe o que

estava sancionando? Realmente ficamos muito constrangidos.

Ficamos revoltados quando vemos uma professora receber um piso de R$369,00,

lutamos para aumentá-lo para R$712,00, pouco mais que um salário mínimo, e eles

dizem que não tem dinheiro. Participamos das conversas e das negociações. Aliás,

amanhã haverá outra reunião. Dizem que não têm dinheiro, mas para jogar fora eles

têm. Há dinheiro para gastar com telefonia móvel, pois o governo jogou na mão das

operadoras R$480.000.000,00 para colocar telefone comunitário nas comunidades.

Em  algumas  cidades  beneficiadas  com  esse  dinheiro  do  governo,  só  se  atende

celular  de  determinada  operadora  instalada  lá.  Se  seu  telefone  for  de  outra

operadora,  você não conseguirá falar.  Então,  em vez de andarmos para a frente,

andamos para trás.

Sabe por que foi feito isso, Deputado Rogério Correia? Porque o governo federal

determinou à Anatel que exigisse das operadoras, quando houve o contrato da 3G,

que colocassem telefonia celular em todos os Municípios do Brasil.  O Governador

Aécio  Neves,  querendo  sair  na  frente,  pagou  às  empresas  para  colocá-la,  com

equipamentos de péssima qualidade,  o que não atendeu aos interesses daquelas

comunidades. E ficamos calados! Eu tenho brigado, pois há três anos estou falando

nisso. Vou fazer uma propaganda da Vivo, pois meu celular é dessa operadora, que,
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aliás, é muito ruim, porque em alguns lugares não há sinal. Se você chega a um lugar

onde a operadora é a Oi, você não consegue falar e fica sem telefone.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Estive  em  Alagoas,  nas  férias

passadas, e nos Municípios do interior falamos com telefone de qualquer operadora.

O Deputado Antônio Júlio – Foi estabelecido no projeto do governo federal que as

operadoras deveriam colocar o “roaming” para se falar em qualquer lugar. Isso não foi

exigido no edital de Minas, porque tudo foi feito na correria, para o governo do Estado

se antecipar ao governo federal. Assim, se esqueceram dessa determinação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Esqueceram, ou isso seria melhor para

as operadoras?

O Deputado Antônio  Júlio  -  Já participei  de  três  audiências  públicas,  e  só ouvi

mentiras.  O  governo  não  está  nem  aí,  ele  se  esquiva.  A  Secretária  de

Desenvolvimento prefere não tocar no assunto. Recentemente, enviou-nos uma carta

dizendo que não há como conversar, porque não há dinheiro. Como?! O dinheiro já

foi pago, R$480.000.000,00. Isso não é pouco dinheiro, é muito! Isso é que faz com

que a dívida chegue a R$70.000.000.000,00. Por isso não existe dinheiro para pagar

às professoras.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - A grave crise econômica. Praticamente

está  falando da falência  de  Minas Gerais.  Quando dizemos que o governo Aécio

Neves e Anastasia faliu Minas, eles ficam nervosos, mas eles próprios estão dizendo

que  a  situação  do  Estado  é  grave.  Hoje,  o  Deputado  Bonifácio  Mourão  falou,

posteriormente à explanação que fiz, sobre a questão dos professores e mencionou a

gravidade da situação. Querem agora culpar o governo federal. Ele até disse que o

governo federal faz agiotagem com o governo do Estado. Mas agiotas são os que

fizeram a lei da dívida. Os três principais agiotas seriam o ex-Governador Eduardo

Azeredo, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Senador Aécio Neves, que

na  época  era  Deputado  Federal  e  Presidente  da  Câmara.  Eles  é  que  fizeram  a

agiotagem, a mando do FMI, provocando o endividamento dos Estados. Então, os

agiotas têm nome, endereço e CPF.

Faz pouco tempo, houve uma propaganda do governo na televisão, um “marketing”

eleitoral: Dona Lucinha dizendo que “Minas tem tutu”. Essa propaganda apareceu há
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pouco tempo. O tutu sumiu... Que bicho guloso comeu esse tutu de Minas Gerais?...

Que voracidade foi essa?... Onde esse tutu foi parar?... Quem comeu esse tutu todo,

que hoje não tem tutu para ninguém, Deputado?... Pergunto ao Governador Anastasia

quem comeu o  tutu.  Onde foi  parar  o tutu  da Dona Lucinha,  tão  alardeado para

ganhar voto,  que agora sumiu? Que bicho comeu esse tutu? Será que é tucano,

guloso desse jeito? Que bicho guloso, Deputado Antônio Júlio! Arrumam uma dívida

enorme, e agora dizem que ela é impagável.  E querem jogar a culpa no governo

federal.  É sempre assim.  E os outros  Estados que não estão nessa situação tão

absurda?! Minas Gerais é o pior Estado. Entrou na lista agora para ter compensação

do Fundeb, junto com os Estado mais pobres do Nordeste. Essa é a herança maldita

deixada por Aécio Neves.

Agora, o Prof. Anastasia não pode falar, pois não tem base na Assembleia, porque a

base é do Aécio. Como disse o Deputado Sávio Souza Cruz,  tudo é pelo projeto

pessoal do Senador Aécio Neves, que, aliás, está pouco se lixando para Minas. Ele

acha que o Anastasia segura tudo para ele, então, vai ao Congresso e vota contra os

“royalties”.  Não  está  faltando  dinheiro?  Como  um  Senador  de  Minas,  que  foi

Governador, vota contra Minas Gerais no caso dos “royalties” do petróleo? Milhões de

reais que vêm para Minas Gerais, quase R$700.000.000,00, segundo o jornal “Estado

de Minas”, e o Senador Aécio Neves votou contra, estando Minas Gerais falido. O tutu

de Dona Lucinha sumiu. Cadê o tutu? O bicho comeu. Que bicho estranho é esse?

O Deputado Antônio Júlio - Fico preocupado, Deputado Rogério Correia, porque,

como eu disse,  estamos  tentando  fazer  negociação com o  governo,  mas não se

avança  em nenhuma proposta.  Qualquer  proposta  que se  faz  para  aumentar  um

pouco a remuneração, principalmente a do magistério, eles vêm com uma conta que

vai quebrar o Estado de Minas Gerais. Pelo que estamos vendo, o Estado já está

quebrado. Não considero isso como vitória, porque a falência do Estado de Minas

Gerais é ruim para todos nós. Lutamos para que o nosso Estado esteja bem. Agora o

governo vai mal, mal durante nove anos. Eles brincaram com a dívida, brincaram de

aumentar a dívida de Minas. Dizem que muita coisa foi feita em Minas, e realmente

foi. Houve avanço em algumas coisas.

Há um caso que pouca gente sabe e que costuma passar  despercebido:  o ex-
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Governador  Aécio Neves fez um empréstimo às Prefeituras, chamado Fundomaq.

Quando o projeto chegou aqui,  para votação, disse que iria  votar  a favor,  porque

parecia que resolveria os problemas das Prefeituras, que não tinham como pegar

dinheiro em banco. Assim, o Governador do Estado emprestaria recursos, por meio

do BDMG. Mas havia uma ilegalidade no empréstimo, um impedimento legal imposto

pela Receita Federal:  o Estado não pode financiar  Prefeitura.  Mas Aécio fez isso,

porque achava que a lei não era feita para ele, só para os outros.

O que houve após uns seis, sete meses? As Prefeituras se endividaram, alguém

participou das negociações de compra de máquinas, de trator, houve aquela confusão

toda.  As  Prefeituras  faziam  festa,  como  se  tudo  fosse  de  graça!  Acabou  sendo

mesmo, mas era financiamento. O que ocorreu? O Tesouro Nacional notificou Minas

Gerais,  que  ficou  abafado,  e  ficaram  suspensos  todos  os  repasses  financeiros  a

Minas  Gerais  por  descumprimento  da  norma de  não  financiar  Prefeituras.  O  que

houve? O governo do Estado teve de cancelar todos os contratos com as Prefeituras,

cancelou o Fundomaq. Ele quis antecipar o financiamento do Banco do Brasil, que

era um pouco diferente.  Então,  o governo comprou as máquinas,  alguém ganhou

muito  dinheiro,  aquela  confusão  toda,  aquela  farra  toda.  As  Prefeituras  se

endividaram, e, depois, suas dívidas foram canceladas. É por isso que há uma dívida

de R$70.000.000.000,00. Estou falando aqui em R$450.000.000,00, já falei, quanto à

telefonia,  em mais  R$450.000.000,00.  Se  se  acrescentarem uns  juros,  chegará  a

R$1.000.000.000,00.  Há  outras  coisas  em  que  o  governo  gastou  dinheiro  sem

nenhuma necessidade, apenas para antecipar o que o governo federal ia fazer, a fim

de aparecer antes.

O Deputado Pompílio  Canavez (em aparte)  -  Deputado Antônio Júlio,  estou me

lembrando perfeitamente disso que V. Exa. está contando a respeito do Fundomaq.

Eu era Prefeito. Todos os Prefeitos vieram a Belo Horizonte e saíram de tratores e

caminhões. Saíram com uma dívida, mas, como os Municípios sempre precisam de

muitas máquinas para poder dar conta dos trabalhos, principalmente na zona rural,

aceitaram. Passado algum tempo, os Prefeitos, e eu era Prefeito na época, fomos

surpreendidos com a notícia de que aquela dívida não existia mais, pois o Tesouro

havia  mandado  suspender.  Até  nisso,  depois,  o  governo acabou  fazendo política,
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como se fosse uma liberalidade por parte dele, que estava perdoando e não ia cobrar

aquele financiamento das máquinas.

Pedi um aparte a V. Exa., também, para falar da negociação, dessa angústia que

todos na Casa, especialmente a comissão de oito parlamentares que acompanham a

negociação com o governo, estão vivenciando. É triste chegarmos à negociação com

uma expectativa, especialmente o Sind-UTE, os professores, a Beatriz e todos que

estão envolvidos, pois chegam para a reunião com uma grande expectativa de que

haverá  uma  proposta  que  atenderá  minimamente  o  desejo  e  o  direitos  dos

professores  do  nosso  Estado  de  ter  uma  vida  melhor,  um  salário  mais  digno.

Acabamos terminando a reunião frustrados, o Sind-UTE e nós também, da comissão

de Deputados.

Ontem  o  Deputado  Adalclever  Lopes  anunciou  aqui  a  retirada  da  comissão.

Teremos amanhã uma reunião com o Secretário Danilo de Castro. Esperamos que o

governo retire  o  regime de urgência  do  projeto de lei,  que está  trancando outros

projetos, e demonstre que quer realmente negociar, demonstre para nós que estamos

na negociação, para que fique claro, para todo o Estado, por que não pode conceder

o  reajuste.  Sempre  alegam  números,  mas  nunca  os  trazem.  Então,  as  nossas

reuniões, na verdade, têm servido unicamente para marcar a próxima. Isso é ruim,

não  é  um  processo de negociação sério.  É  preciso  que o  Estado  saiba,  que os

telespectadores da TV Assembleia saibam que o processo de negociação na verdade

está  uma  enrolação,  Deputados  Rogério  Correia  e  Antônio  Júlio,  que  não  há

condições de continuarmos com isso. Esperamos que amanhã o Secretário Danilo de

Castro diga que suspenderá o regime de urgência e apresentará os números. Como

V. Exa. disse, queremos que o Estado resolva essa questão das dívidas, tanto com a

União  quanto  a  que  o  Governador  Aécio  Neves  fez  ao  longo  desses  oito  anos.

Queremos que resolva. Para nós, o Estado tem de ter saúde financeira, capacidade

de pagamento, de investimento. É triste constatar que o Estado está numa situação

financeira complicada.

Fui falar com o governo do Estado a respeito da diferença do ICMS, que muitos

Municípios ainda não receberam. O que ouvi é que realmente não há dinheiro, que o

Estado está numa dificuldade financeira terrível. E isso não é bom. Nós, que estamos
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aqui na Assembleia lutando para que haja boa negociação entre os professores e o

governo do Estado, esperamos realmente que amanhã o Secretário Danilo de Castro,

em nome do Governador, anuncie a retirada do regime de urgência. Muito obrigado,

Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Pompílio.  Continuaremos  esta

discussão  durante  a  semana.  Esperamos  e  aguardamos  com  muita  ansiedade  a

retirada  do  regime  de  urgência.  Considero-me  atendido  nessa  primeira  fase.  O

Deputado Bosco, membro da Comissão de Educação, também deseja se manifestar.

Abro mão do resto do meu tempo. Fiquei empolgado com o assunto e nem vi o tempo

passar. O Deputado Bosco continuará este debate. Amanhã faremos novamente os

pronunciamentos. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min. Com a palavra,  para discutir,  o Deputado

Bosco.

O Deputado Bosco* - Sr. Presidente que interinamente conduz esta reunião, amigo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, esperei horas por este momento, mas não poderia deixar de fazer uso

desta  tribuna  para  falar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  que  dispõe  sobre

aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras do grupo de

atividades da educação básica e também das carreiras do pessoal civil  da Polícia

Militar e dá outras providências. Sr.  Presidente, caros Deputados e Deputadas, de

forma  especial  público  que  nos  honra  em  casa  acompanhando  os  trabalhos  da

Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, hoje à tarde e neste início de

noite, verificamos um debate muito mais tranquilo e salutar por parte da Oposição e

da Situação. Desejei que isso tivesse acontecido bem antes, porque, no decorrer da

greve que durou mais de 100 dias, a Oposição atuou de forma muito radical, com

todo o respeito. Talvez isso tenha impossibilitado que a negociação entre o Sindicato

e o governo fosse finalizada há mais tempo, ou seja, que houvesse acordo entre as

partes.  Mas  o  importante  é  que  antes  tarde  que  nunca.  Agora,  temos  um  novo
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momento  para  debater  as  ideias,  os  números  e  a  carreira  dos  servidores  da

educação, que, aliás, prezamos muito. Sabemos do valor desses profissionais para

toda  Minas  Gerais,  especialmente  na  condição  de  Presidente  da  Comissão  de

Educação.

Sr. Presidente, desde o primeiro momento que se iniciou essa discussão, que se

iniciou  a  greve,  não  nos  furtamos,  em  nenhum  momento,  a  estar  presentes  em

reuniões,  quer  seja  da  comissão com o  Sindicato,  quer  seja  do  Sindicato  com o

governo,  quer  seja  da  Comissão  de  Educação  com  o  governo.  Discutimos  essa

questão inúmeras vezes e em inúmeras reuniões.

Vale a pena ressaltar que a distorção salarial da classe dos educadores de Minas

Gerais é histórica, não é uma distorção que ocorreu neste governo, e muito menos no

governo passado, de Aécio Neves. É uma distorção que aconteceu há décadas, que

obrigou os governos do passado a remendarem a lei por diversas vezes, ou seja,

criando os penduricalhos. Agora, Sr. Presidente e público que nos acompanha pela

TV Assembleia, na realidade, é preciso que nós, como legisladores, e o governo do

Estado  busquemos  uma  forma  de  resolver  essa  questão,  esse  impasse  dos

servidores da educação de uma vez por todas. Presidente Dalmo Ribeiro, não adianta

e não cabem mais remendos nessa legislação, nessa lei antiga, porque, se assim o

fizermos, não solucionaremos o problema existente há décadas, repito, com relação à

defasagem salarial dos nossos servidores da educação.

É  preciso  agir  com  muita  responsabilidade,  com  muita  serenidade,  com  muito

equilíbrio,  porque estamos  falando e  tratando de uma classe importante,  de  uma

classe  que  cuida  da  geração  atual  que  determina  os  rumos  para  as  gerações

vindouras, que é a classe educadora. De forma alguma podemos, no exercício da

nossa função de legisladores, criar falsas expectativas, fazer discursos fáceis ou, no

popular, jogar para a galera, como temos visto e verificado em vários momentos nesta

legislatura. É preciso agir, sim, com determinação, com firmeza, com seriedade, mas

demonstrando, quer seja para a classe da educação ou para todas as classes dos

servidores do Estado, que são a razão maior do funcionamento do Estado. Devemos

agir com clareza, com transparência, demonstrando e fazendo aquilo que realmente é

possível fazer.
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Sr.  Presidente,  educadores,  é  claro  que  não  apenas  o  governo  atual  do  Prof.

Anastasia,  como  qualquer  outro,  gostaria  de  mandar  um  projeto  propondo  um

aumento fabuloso para todas as classes. Qual governo não quer fazer isso? Qual

governo não quer propor, não quer ter a iniciativa de uma lei de um grande e fabuloso

aumento para essa classe tão importante? É claro que esse governo e qualquer outro

gostaria  e teria  um imenso prazer  em fazer  isso,  porque,  com certeza,  arrancaria

aplauso de todas as classes. Mas o nosso governo, que tem como Líder maior o

Governador, o Prof. Anastasia, tem se pautado muito pelo equilíbrio, sobretudo pelo

equilíbrio  financeiro  do  Estado.  Ou  seja,  Deputado  André  Quintão,  ele  está  se

pautando dentro daquilo que é razoável,  daquilo que realmente é possível propor,

fazer  e,  acima  de  tudo,  pagar.  É  interessante  e  importante  que  tenhamos  esse

entendimento. Não adianta apresentarmos uma proposição, um projeto de lei  com

números que gostaríamos, que sabemos que seria e viria ao encontro daquilo que a

classe precisa e merece.

Então é interessante e importante que tenhamos esse entendimento. Não adianta

querermos ter uma proposição, um projeto de lei, com números que gostaríamos, que

sabemos que viria ao encontro daquilo que a classe precisa e merece. No entanto é

importante ressaltar  que o projeto  que aqui  está  -  sabemos,  e  o próprio  governo

também sabe disso -  não é  o ideal,  não é aquilo  que a nossa classe educadora

merece e precisa, mas é o que o governo pode fazer e cumprir neste momento. É

claro que algo além do que está aqui nesse projeto original já representou alguns

avanços.  A comissão que  foi  constituída  por  último,  encarregada  de  tratar  dessa

questão junto ao governo e ao Sindicato, e composta por vários parlamentares desta

Casa - quero ressaltar, aliás, da base do governo e da Oposição -, tem conduzido da

melhor forma possível a negociação, tem conversado com o governo. Houve avanço,

sim. Agora, quanto ao que não foi possível concretizar,  isso é porque realmente o

governo está fazendo essa avaliação e certamente, até a semana que vem, estará

apresentando uma proposta à Assembleia Legislativa, dentro dessa proposta original

do Projeto de Lei nº 2.355.

Então  quero  aqui,  Sr.  Presidente,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  ressaltar  um

passo, uma conquista importante, constante aqui nesse projeto e que diz respeito às
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Diretoras das escolas, a qual não havia sido abordada antes dessas negociações

pela própria Oposição nem pelo Sindicato. Mas, por meio de uma audiência pública

que  realizamos  na  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  ouvindo  a

associação  de  Diretores,  a  Adeomg,  foi  formulada  uma  proposta  de  uma  maior

valorização dos Diretores, a qual foi encaminhada à Secretaria de Educação e está

sendo contemplada dentro desse projeto original.

Propusemos, e estão constando nesse projeto reajustes nos cargos comissionados

para  Diretor  e  Secretário  de  escola,  e  nas  funções gratificadas  de Vice-Diretor  e

Coordenador de escola. Diretores de escola terão reajustes, a partir desse projeto, de

18% a 36%, de acordo com o total de alunos da escola. O cargo de Secretário de

escola também passará a ser remunerado de acordo com o tamanho dela, ou seja,

com a quantidade de aluno de cada escola, e terão reajustes de 10% a 72%. Já o

valor da função gratificada de Vice-Diretor passará de R$330,00 para R$1.065,00, um

reajuste  de  320%.  A função  gratificada  de  Coordenador  de  escola,  por  sua  vez,

passará a ter valor mínimo de 20% e máximo de 80% do subsídio do professor de

educação básica - Nível I, Grau A -, de acordo com o número de turmas. Os novos

valores entrarão em vigor a partir da votação e publicação dessa lei, com a data de

janeiro de 2012.

Nesse projeto,  há também um avanço,  dentro da nova proposta do governo de

subsídio, que é a consideração da contagem de tempo para fins de progressão e

promoção nos dois cargos de professores quando no exercício do cargo de Diretor;

ou seja, os Diretores de escola que possuem dois cargos de professor passarão a ter

o tempo de efetivo exercício contado em ambos e a parte patronal da previdência

será paga pelo Estado. Atualmente o tempo de apenas um dos cargos é contado. A

medida entrará  em vigor  a partir  de  janeiro de  2012,  de  acordo com o  que está

proposto no projeto.

Então, Sr. Presidente, é dessa forma, é nessa linha que temos de pautar nossa

atuação no Legislativo; é com ações, com os pés no chão, com a luz da verdade,

para, assim, não frustrar, de forma alguma, os interesses, as expectativas daqueles

profissionais da educação que esperam pela atuação tanto nossa, da Situação, como

da Oposição e do governo do Estado.
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Gostaria também, Sr. Presidente, ainda aproveitando o nosso tempo nesta tribuna,

de  fazer  menção  à  dívida  que  tão  bem  está  sendo  tratada  pela  Assembleia

Legislativa. Houve uma convocação por parte do nosso Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro,  e  aconteceu  nesta  semana  uma  grande  reunião  envolvendo  vários

Deputados,  representantes  do  governo,  representantes  do  Ministério  Público,  do

Tribunal  de  contas,  assim  como  vários  segmentos  do  Estado.  Foi  iniciada  uma

discussão sobre a  questão dessa grandiosa dívida do Estado para com a União,

dívida que já vem sendo negociada desde 1998, que já ultrapassa a casa dos 70

bilhões, pela qual o governo do Estado paga, anualmente, mais de 4 bilhões de juros,

que poderiam estar sendo investidos em outros segmentos do governo, como o da

educação.

Assim, Sr. Presidente, apesar de a Oposição tentar buscar um contraditório quanto

a, de um lado, o governo ter promovido o choque de gestão, anunciado e feito com

que o Estado experimentasse um novo tempo, um novo momento de déficit  zero,

essa questão do choque  de gestão  e  do  déficit  zero  de  forma alguma pode ser

desconsiderada em virtude dessa dívida existente desde 1998. Ora, essa é um dívida

antiga, negociada com a União e pela qual o governo vem pagando sistematicamente

juros.  Então  não  podemos,  de  forma  alguma,  desmerecer  a  gestão  eficiente,

proficiente, que foi realizada no governo do Estado, no governo de Aécio Neves, com

sequência  no  governo  do  Prof.  Anastasia,  que  realmente  conduziu  o  Estado  a

grandes patamares de desenvolvimento econômico, social e educacional.

Então, Sr. Presidente, quero ainda reservar parte deste tempo, já que terei mais de

10 minutos, de acordo com o Regimento Interno, para dizer que, na próxima reunião,

que deverá ocorrer amanhã, continuaremos ainda a debater sobre esse importante

projeto, o Projeto de Lei nº 2.355. Aliás, tenho certeza de que será ainda amplamente

debatido por este Plenário e apreciado até a próxima semana, podendo ter ainda, por

que não, alguns avanços, porque a Comissão Especial continua trabalhando. E quero

aproveitar  para cumprimentar essa comissão,  por intermédio do Deputado Antônio

Júlio,  que,  desde  o  primeiro  momento  dessa  Comissão,  que  culminou  com  a

suspensão da greve, tem atuado sistematicamente para buscar realmente um bom

entendimento  para  finalizarmos  essa  questão  relacionada  aos  profissionais  da
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educação.  Então,  deixo  a  essa  Comissão  os  nossos  cumprimentos  e  a  nossa

disposição  de  trabalharmos  em  conjunto  para  buscar  o  aperfeiçoamento  dessa

legislação  arcaica,  que  o  governo  atual  quer  traduzir  em  uma  situação  nova,

moderna, que venha ao encontro das demandas apresentadas.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Bosco -  Sr. Presidente, encerro aqui a minha participação e peço-lhe

que resguarde o tempo que me falta - mais de 10 minutos -, para dar sequência no

debate desse projeto. De forma regimental, não havendo quórum suficiente, solicito o

encerramento desta 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 ordinária de amanhã, dia 10, 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 2.200/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duarte  Bechir,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem  como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunidade da Pedra - ACP -,

com sede no Município de Aiuruoca.

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  2.200/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação
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Comunidade da Pedra - ACP -, com sede no Município de Aiuruoca, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a promoção de serviços

comunitários e a defesa dos interesses dos moradores da comunidade onde atua.

Para tanto, a instituição já organizou mutirão para a construção da capela do bairro

e  de  um  galpão  para  abrigar  festividades  e  reuniões  dos  moradores  e  para  a

realização de melhorias  na  Escola  Municipal  Tarsio  Dutra.  Além disso,  mantém a

limpeza do cemitério rural; defende a agricultura familiar e a reforma agrária; promove

cursos de associativismo e nas áreas de artesanato, cultura e esporte.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunidade da Pedra, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.200/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.264/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Maçônica Alferes Tiradentes, com

sede no Município de São João del-Rei.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011  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,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.264/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Augusta e Respeitável Loja Maçônica Alferes Tiradentes, com sede no Município de

São João del-Rei.
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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,  o  §  2o  do  art.  12  veda  a

remuneração de seus Diretores; e o § 2o do art.  19 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao seu Grande Oriente ou, na

inexistência desse, ao Grande Oriente do Brasil – GOB.

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 com o propósito

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1o  de  seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.264/2011 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 Loja Maçônica Alferes Tiradentes,

com sede no Município de São João del-Rei.”.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.304/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  de  Dependentes  Químicos  Casa  da

Serenidade, com sede no Município de Patos de Minas.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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 2.304/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Casa da Serenidade, com sede

no Município de Patos 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 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 inciso II do art. 3º e o art. 35

vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 16 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.304/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Lar  Senhor  Bom  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 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 2.366/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lar Senhor Bom Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e beneficente, que tem por

escopo a prática da caridade e da promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  um  estabelecimento  para  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral,

social e emocional, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

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 realizado pelo Lar Senhor Bom Jesus em prol

dos idosos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.366/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.407/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem como finalidade
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declarar de utilidade pública a Associação Valorizar, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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  2.407/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Valorizar,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo lutar  por  melhoramentos para  a

comunidade perante os poderes públicos, visando à melhoria das condições de vida

de seus moradores.

Com  esse  propósito,  a  instituição  auxilia  o  desempenho  educacional  de  seus

assistidos;  fomenta o acesso à cultura e a atividades socioeducativas;  promove o

desenvolvimento  de  processos  e  produtos  tecnológicos  voltados  para  a  inclusão

social e digital; defende o direito à saúde e à educação de forma universal e gratuita;

orienta sobre a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento

sustentável;  incentiva  a  experimentação de novos  modelos  produtivos  e  sistemas

alternativos de produção, emprego e renda; divulga valores universais, como ética,

paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Valorizar,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.407/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei  em epígrafe tem como
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finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Fazenda Brejo,

com sede no Município de São João do Paraíso.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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  2.431/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Comunitária  da Fazenda Brejo,  com sede no Município de São João do Paraíso,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo assistir os

segmentos carentes da referida localidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas para a integração

de seus beneficiados no mercado de trabalho; a proteção da saúde da família,  da

maternidade, da infância e da velhice, por meio de incentivo ao aleitamento materno e

de campanhas de prevenção contra doenças transmissíveis ou infectocontagiosas; o

combate da fome e da pobreza, com a distribuição de cestas básicas e a promoção

de atividades para geração de emprego e renda na comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária da

Fazenda  Brejo,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.431/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.455/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Ypiranga Atlético Clube – YAC –, com sede

no Município de Cruzília.
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A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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 2.455/2011 visa declarar de utilidade pública o Ypiranga Atlético

Clube – YAC –, com sede no Município de Cruzília, pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo 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. 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.

Tendo em vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Ypiranga Atlético  Clube,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.455/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.459/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação  Amigos  do  Vale  do  Aço  de



657
____________________________________________________________________________

Ipatinga - Favi -, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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  2.459/2011  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação

Amigos do Vale do Aço de Ipatinga -  Favi  -,  com sede no Município de Ipatinga,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo divulgar a

cultura regional e defender os interesses da comunidade onde atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  projetos  sociais  de  interesse  da

comunidade  voltados  para  idosos,  crianças,  mães  e  pessoas  com  deficiência;

administra programas a serviço da cultura e da educação por meio de canais próprios

de radiodifusão, tendo como objetivo prioritário os interesses comunitários; promove

campanhas de cunho social  e beneficente;  mantém centro de cultura,  biblioteca e

centro de lazer; patrocina eventos culturais como exposições, festivais, espetáculos

de teatro, dança, música e circo; defende a preservação do folclore e das tradições

populares  da  região;  orienta  sobre  a  necessidade  de  conservação  do  patrimônio

histórico, artístico, paisagístico, cultural e ecológico.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Fundação Amigos do Vale do

Aço  de  Ipatinga,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.459/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.465/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado  Doutor  Viana,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como
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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.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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 2.465/2011 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, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e

social, que tem por escopo a divulgação e a preservação da cultura e do folclore da

região.

Com  esse  propósito,  a  instituição  divulga  elementos  relacionados  à  cultura,  à

tradição e aos hábitos sociais daquela comunidade, especialmente a peça folclórica

da Marujada; estimula a formação e a integração dos moradores no grupo folclórico,

promovendo o lazer e o convívio social; presta serviços de utilidade pública; busca a

integração  com  outros  grupos  artísticos  e  culturais,  visando  ao  fortalecimento  da

identidade local e regional.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação da Marujada de

São Gonçalo do Rio Preto em prol da preservação da cultura regional, consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.465/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.557/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Furadinho da Tapera, com sede no
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Município de São Francisco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.557/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  de Furadinho da Tapera,  com sede no Município de São

Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, 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 2.557/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.560/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade nº 0525, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.560/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Luz e Caridade nº 0525, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, § 2º, que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas;  e, no art.  19,  § 2º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá para o seu Grande

Oriente ou, na inexistência desse, ao Grande Oriente do Brasil - GOB.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.560/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.563/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com sede no Município

de Ipatinga.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.563/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva e Recreativa Usipa, 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. 3º, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

à Fundação São Francisco Xavier; e, no art. 70, 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 2.563/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.567/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Maria Rezende – Ambamar –,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.567/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Maria Rezende – Ambamar –,  com sede no

Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  23,  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  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.567/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.568/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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 2.568/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União de Congados e Moçambiques de Monte Alegre de Minas - Ucommam -, com

sede no Município de Monte Alegre 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 art. 29, que seus

diretores não serão remunerados. Com relação ao patrimônio remanescente, no caso

de dissolução da entidade, o art. 61 do Código Civil Brasileiro estabelece que ele será

destinado a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes

aos da entidade dissolvida.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.568/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.574/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar 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 matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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 2.574/2011 tem por finalidade declarar 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.

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,  conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens  ou benefícios;  e,  no art.  27,  parágrafo único,  que,  na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem

fins lucrativos, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.574/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.575/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Vila de Nazaré, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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 2.575/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Vila

de Nazaré, 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.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,
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no  art.  43,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, de

fins  não  econômicos,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e

sediada no Município de Divinópolis, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.575/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.577/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Movimento  da  Terceira  Idade  Grupo  Vitalidade  do

Bairro São Domingos, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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 2.577/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Movimento da Terceira Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados

não  serão  remuneradas,  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  entidade  congênere  ou  filantrópica  do

Município de Coronel Fabriciano, com personalidade jurídica e registrada em, pelo

menos, um Conselho de Assistência Social.

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 no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.577/2011 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 Movimento da Terceira

Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos de Coronel Fabriciano, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.”.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 28/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
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Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  a  esta  Comissão,  para  receber

parecer.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

A  seguir,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

examinando  o  mérito  da  proposição,  opinou  pela  sua  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto

no art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

A esta proposição foram anexados, por tratarem de matéria semelhante, o Projeto

de  Lei  nº  343/2011,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  e  o  Projeto  de  Lei  nº

1.357/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

Fundamentação

O projeto em epígrafe, bem como os projetos a ele anexados, pretendem alterar a

Lei nº 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do

meio ambiente.

Em  síntese,  o  Projeto  de  Lei  nº  28/2011  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.

Determina,  também,  a  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  implantação  e  o

desenvolvimento das ações ambientais, a cargo do empreendedor, bem como sobre

a segurança das instalações do respectivo empreendimento.

O Projeto de Lei nº 343/2011, assim como o Projeto de Lei nº 1.357/2011, a ele
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anexado,  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 constassem 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.  Sobre  esse  aspecto,  a  Comissão  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  entendeu  que  a  análise  de  impacto

relacionado com a segurança pública escapa à competência dos órgãos responsáveis

pelo licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.

A  segunda  alteração  pretendida  pelo  Projeto  de  Lei  nº  343/2011,  anexado  à

proposição em epígrafe, 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 a alteração pretendida

está contemplada no Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, ao

projeto de lei em exame.

Esta  Comissão  concorda  com  a  linha  de  argumentação  desenvolvida  pela

Comissão de Constituição e Justiça, que 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. Como solução, propôs o Substitutivo nº 1, que

atribui  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  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.

Cabe ressaltar que, do ponto de vista financeiro-orçamentário,  a proposição não
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encontra óbice à sua aprovação, pois não gera despesas para os cofres públicos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 28/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - João Vítor  Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 94/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, que tem origem

no  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  622/2007,  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.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº

94/2011 em sua forma original.

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.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. A Comissão evidenciou, nos

termos do art. 170 da Lei nº 5.172, de 1966, que o Código Tributário Nacional – CTN

– autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, o que
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inclui a compensação de custas processuais e Imposto sobre Transmissão “Causa

Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –, com créditos do defensor

dativo, comprovados mediante a certidão expedida pelo Juiz competente, de que trata

o projeto em análise.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na sua

forma original. Informou que ele está em sintonia com a política adotada pelo Poder

Executivo no tocante à cessão de precatório  para pagamento de dívidas junto ao

Fisco estadual. 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. Dessa forma, o projeto contribui para solucionar a questão

da quitação de honorários  fixados em juízo para defensor  dativo não detentor  de

cargo de Defensor Público.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbices, visto que

não causa impacto negativo nas contas do Estado. Não há geração de despesa para

o Estado, uma vez que os créditos devidos ao defensor dativo serão resultado de

compensação  de  créditos  reconhecidos  pelo  Estado,  devidamente  comprovados

mediante  certidão  expedida  pelo  Juiz  competente.  Assim  sendo,  o  projeto  em

epígrafe não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante  desses  fundamentos,  entendemos  que  a  mudança  apresentada  na

proposição em análise deve ser acolhida, pois irá 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, no

1º turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 95/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, o projeto de lei em tela,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 529/2007, 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.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou

pela rejeição da proposição.

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 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.

O autor, em sua justificação, afirma que “o projeto de lei pretende dotar o poder

público de mecanismos legais capazes de evitar que empresas que não cumpram a

legislação ambiental,  bem como as questões sociais,  em especial  as relativas ao

deslocamento  das  pessoas  atingidas  pelos  empreendimentos,  obtenham  qualquer

incentivo à continuação de suas atividades ou quaisquer benefícios concedidos pelo

Estado.”

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  com  vistas  a  aperfeiçoar  o  projeto,

apresentou o Substitutivo nº 1, que disciplina o processo de revalidação das licenças

ambientais, seguindo as determinações federais e incorporando normas produzidas

pelo Copam.

A Comissão de Meio  Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  à  qual  compete
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analisar  o  mérito  da  matéria,  opinou  pela  rejeição  da  proposição.  A  Comissão

informou que o projeto foi  baixado em diligência à Secretaria  de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – que se manifestou contrária ao

projeto original e ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.  Em  relação  ao  substitutivo  considerou  que  a  proposta  “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”.

No que concerne à competência desta Comissão, temos a considerar, diante da

manifestação contrária tanto da Comissão de mérito desta Casa, que considerou que

a intenção do projeto e do substitutivo já se encontram normatizadas pela legislação

ambiental,  quanto  da  Semad,  que  se  fundamenta  na  existência  de  legislação

infralegal que regulamenta a matéria, que não há necessidade da produção de nova

legislação sobre o tema. No que concerne à análise da repercussão orçamentária e

financeira da proposição, cabe ressaltar que o projeto cria despesas, ao obrigar os

órgãos  a  emitir  “atestados  de  nada  consta”.  Para  viabilizar  tal  intuito,  é  preciso

desenvolver  instrumentos  que  viabilizem  o  acesso  às  informações,  o  que  exige

dispêndio de recursos financeiros por parte das instituições envolvidas.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal  –  LRF  –,  determina  em  seu  art.  16  que  a  criação,  a  expansão  ou  o

aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete  aumento  da  despesa  será

acompanhada de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois subsequentes;

II  -  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além disso, por caracterizar-se como despesa obrigatória de caráter continuado, a

LRF determina que o ato que criar a despesa seja instruído com o demonstrativo da

origem de recursos para seu custeio e de comprovação de que a despesa criada ou
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aumentada não afetará as metas de resultado fiscal previstas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o ano de 2011, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução

permanente de despesa.

O  Projeto  de  Lei  nº  669/2011,  anexado  à  proposição,  estabelece  o  prazo  de

validade e a forma de revalidação das licenças ambientais e também trata de matéria

infralegal.

Assim, como nenhuma das exigências citadas foi atendida e diante dos argumentos

expostos  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

opinamos contra a continuidade da tramitação da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do PL n° 95/2011 e do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Romel Anízio -

Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 o projeto em tela, nos termos do art. 173, § 2º, do

Regimento Interno, foi  a ele anexado o Projeto de Lei nº 548/2011, de autoria da

Deputada  Liza  Prado,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°

3.995/2009, 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.

No  1º  turno,  foi  a  matéria  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,
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Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

n° 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto, na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em pauta dispõe que os fornecedores serão obrigados a fixar a data e

a  hora  da  entrega  dos  produtos  ou  realização  dos  serviços,  no  momento  da

contratação,  devendo  ser  emitido  o  documento  comprobatório  desse  registro.  Se

houver prestação de serviço de instalação, deve nele constar o prazo para o término.

Caso a entrega não ocorra no prazo, o consumidor terá direito à devolução do valor

pago. Além disso, o não cumprimento do disposto na futura lei configurará condição

agravante, a ser considerada para aplicação e gradação das sanções administrativas

previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em  sua  justificação,  o  autor  alega  a  existência  de  um  grande  número  de

reclamações contra o descumprimento dos prazos. Ademais, o mencionado registro é

medida necessária para evitar a prática de falsas promessas, quando o fornecedor

sabe que não poderá cumprir o prazo, mas, para não perder o cliente, marca uma

data que não será respeitada. Finalmente, o projeto contribuirá para o surgimento de

uma cultura de cumprimento dos prazos, fato que nós consideramos mais importante.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  óbice  à  tramitação  da

proposição, visto que a produção e o consumo, em especial as relações de consumo,

são matérias de competência legislativa concorrente entre os entes federados. Além

disso,  não  há  vedação  que  impeça  a  inauguração  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,
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seguimo-la.

A  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  entendeu  que  a

proposição é meritória. Segundo ela, o horário 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 durante esse período. Há, também, casos em que o fornecedor combina

um horário e o descumpre, acarretando problemas para o consumidor, que se vê em

dificuldades  para  atender  a  disponibilidade  do  fornecedor.  A  Comissão  também

argumenta que a matéria já se transformou em norma jurídica em outros Estados e

tramita em diversas casas legislativas do País.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja, a análise da repercussão financeira da proposição, esta se

subdivide em duas vertentes.

A primeira  refere-se  à  repercussão  da  medida  nos  cofres  públicos.  De  plano,

constata-se que não há essa repercussão, visto que o projeto de lei  dispõe sobre

ações no setor privado, exclusivamente.

A outra vertente refere-se à repercussão financeira do projeto na sociedade,  ou

seja, ao seu custo social. O substitutivo reduziu o ônus do fornecedor ao substituir

“hora”  por  “turno”  quando  da fixação  do  momento  para  entrega  dos  produtos  ou

realização dos serviços. Propõe que sejam três turnos: manhã – entre 7 e 12 horas –,

tarde – entre 12 e 18 horas – e noite – entre 18 e 22 horas. Além disso, o substitutivo

retirou dispositivos que penalizavam excessivamente o fornecedor e estabeleceu que

seriam adotadas as sanções constantes no Código de Defesa do Consumidor. Por

outro  lado,  a  Comissão  de  mérito  já  se  manifestou  sobre  os  benefícios  ao

consumidor, conforme mencionado. Assim, a relação custo/benefício da proposta é

favorável à sociedade.

Em relação ao projeto anexado, manifestamos, nos termos da Decisão Normativa

da Presidência nº 12, de 4/6/2003, do Regimento Interno, idêntico entendimento.

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
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e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator – Gustavo Perrella - João Vítor Xavier

- Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 596/2011 torna obrigatória a

fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá outras providências.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

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 tornar obrigatória a fixação de orientações em

braile em diversos estabelecimentos. O autor, em sua justificação, afirma que, apesar

dos avanços na busca do respeito aos portadores de necessidades especiais, ainda

há muito o que ser feito para proporcionar melhores condições de vida a eles.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à tramitação da matéria. No entanto, propôs o Substitutivo nº 1, que

tem o objetivo de adequar a proposição à técnica legislativa, bem como suprimir do

projeto dispositivos de constitucionalidade questionável,  em face dos princípios da

razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, à qual compete

analisar o mérito da matéria, ressaltou que 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 –, que determina a adoção de

medidas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso à informação por meio
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de todas as formas de comunicação de sua escolha, em igualdade de oportunidade

com as demais pessoas.

Entretanto,  a  Comissão  entendeu  que  o  objeto  da  proposição  é  extremamente

genérico  para  constituir  lei  autônoma,  considerando  mais  adequado  o

estabelecimento de uma diretriz para os órgãos do Estado com o objetivo de garantir

o  acesso a  informações e  orientações  e o  atendimento  adequado à  pessoa com

deficiência  nos edifícios  de uso público do Estado.  Por essa razão,  apresentou 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, acrescentando aquela diretriz

e  substituindo  expressões  presentes  na  lei  que  contêm  algumas  impropriedades

terminológicas, modificações com as quais concordamos.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição em apreço, temos a informar

que ela não cria despesa para os cofres públicos, por conter enunciado de caráter

meramente genérico e abstrato, sendo apenas uma diretriz para a atuação do Estado.

Dessa forma, não contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária,

em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 596/2011 no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo  nº  2,  apresentado pela  Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 654/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Wander  Borges  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  1.524/2007,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  a
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obrigatoriedade  de  as  farmácias  manterem,  para  consulta,  um  exemplar  de  bula

transcrito em braille para cada medicamento comercializado”.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

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.

Em  seguida,  foi  o  projeto  apreciado pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,

por ela apresentado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer,  em obediência ao

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Por ser semelhante no propósito, e em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º,

do Regimento Interno, foi  anexado à proposição o Projeto de Lei nº 931/2011, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

Fundamentação

A proposição em tela visa tornar obrigatória  a disponibilização,  pelas  farmácias,

para consulta, de um exemplar de bula transcrito em braille para cada medicamento

comercializado.  O  objetivo,  segundo  o  autor,  é  propiciar  maior  independência  às

pessoas portadoras de deficiência visual, contribuindo para sua inclusão social.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou o entendimento

de  que não  é  razoável  a  manutenção de  uma bula  escrita  em  braille  para  cada

medicamento, dado o expressivo número tanto de estabelecimentos farmacêuticos

quanto  de  medicamentos  por  eles  comercializados.  Por  isso,  entendeu  por  bem

oferecer o Substitutivo nº 1, que, aproveitando a ideia central do projeto, obriga os

estabelecimentos  de  comércio  varejista  de  medicamentos  a  disponibilizar  ao

deficiente visual,  quando por  ele solicitado,  o conteúdo da bula em braille  ou em

áudio. Além disso, esse substitutivo faz remissão à Lei Federal nº 8.078, de 1990, que

contém o Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer as sanções no caso de

descumprimento da pretendida obrigação.
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A seu  turno,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,

embora  tenha  reconhecido  a  pertinência  da  argumentação  apresentada  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  a  respeito  da  inconveniência  da  pretendida

obrigatoriedade, trouxe a lume alguns esclarecimentos que justificam a apresentação

do Substitutivo nº 2, de sua autoria.

Ocorre que o art. 36 da Resolução RDC nº 47, de 8/9/2009, da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa -, estabelece que as bulas de medicamento em formato

especial  devem  ser  disponibilizadas  gratuitamente  pelas  empresas  titulares  do

registro  do  medicamento,  mediante  solicitação  da  pessoa  física  com  deficiência

visual. De acordo com o § 1º do mencionado artigo, as empresas devem oferecer as

seguintes opções às pessoas com deficiência visual: bulas em áudio ou em texto com

formato passível de conversão para áudio por meio magnético, meio eletrônico ou

serviços e recursos da internet; bulas impressas em braille; e bulas impressas com

fonte ampliada.

Esse mesmo órgão colegiado observa que a solução apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça transfere a responsabilidade para o estabelecimento que

comercializa  o  medicamento  no  varejo,  enquanto  a  Anvisa  deixa  claro  que  a

responsabilidade deve recair sobre a empresa titular do registro do medicamento, o

que lhe parece mais coerente. Por fim, ressalta que a competência de fiscalização

fica a cargo da autoridade de vigilância sanitária.

Em função dessas considerações, o Substitutivo nº 2 obriga os estabelecimentos

que menciona a informar à pessoa com deficiência visual sobre o fornecimento de

bula de medicamento em formato especial e propõe que as sanções aplicáveis por

descumprimento de lei,  norma ou regulamento destinados a promover,  proteger  e

recuperar a saúde sejam aquelas previstas no art. 99, inciso XXXVI, da Lei nº 13.317,

de  1999,  que  contém  o  Código  de  Saúde do  Estado  de  Minas  Gerais.  Estamos

acordes com as alterações implementadas por esse substitutivo.

Cabe-nos esclarecer que o Projeto de Lei  nº  931/2011, de autoria  do Deputado

Sargento Rodrigues e que foi anexado ao projeto em análise, mescla dispositivos do

projeto  original  e  do  Substitutivo  nº  1,  dispondo  sobre  a  obrigatoriedade  de

fornecimento das bulas de medicamentos em braille e em áudio. Em virtude disso,
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todas as considerações expostas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência são aplicáveis também ao projeto anexado.

No  que  concerne  ao  exame  da  proposição  sob  o  ponto  de  vista  financeiro-

orçamentário,  objetivo desta  Comissão,  cabe-nos esclarecer  que ela  não acarreta

impacto ao erário, uma vez que regulamenta relações entre particulares, sendo que o

custo das bulas já é suportado pelos laboratórios farmacêuticos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 654/2011, no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo  nº  2,  apresentado pela  Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, oferecido

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 723/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.725/2008,  regulamenta  os  Serviços  de

Atendimento ao Consumidor no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça, à qual a proposição foi remetida para análise

preliminar,  concluiu pela juridicidade,  pela constitucionalidade e pela legalidade da

matéria com as Emendas nºs 1 a 7, que apresentou.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.412/2011, 1.416/2011 e 1.428/2011,

por disporem de matéria similar, a saber, serviços de atendimento ao consumidor do

Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em obediência ao art.
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188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  o  propósito  de  regulamentar  os  Serviços  de  Atendimento  ao

Consumidor, também conhecidos como SACs, no âmbito do Estado. Os SACs são

serviços telefônicos com a  finalidade de atender  às demandas dos consumidores

referentes  a  informação,  reclamação,  cancelamento  de  contrato,  solicitação,

suspensão ou cancelamento do serviço.

Os Projetos de Lei nºs 1.412/2011, 1.416/2011 e 1.428/2011, anexados ao projeto,

são resultantes de desarquivamento de proposições que tramitaram nesta Casa em

legislatura  anterior,  quais  sejam os  Projetos  de  Lei  nºs  4.710/2010,  5.071/2010 e

2.920/2008,  respectivamente,  que dispõem sobre  matéria  similar,  cujos  conteúdos

estão, em grande medida, previstos no projeto em análise.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  do  projeto.  Para  corrigir  algumas

impropriedades, bem como aperfeiçoar a técnica legislativa, a Comissão apresentou

as Emendas nºs 1 a 7, que visam à especificação da abrangência e do objetivo do

SAC,  em  vista  da  competência  federal,  à  supressão  ou  ao  aperfeiçoamento  de

dispositivos,  excluindo  detalhamentos  impróprios  para  o  texto  legal  ou  unificando

dispositivos; à clarificação do objetivo de assegurar um atendimento adequado ao

consumidor por parte do atendente do SAC, para não configurar ato legislativo sobre

a profissão dos operadores de “telemarketing”, que foge à competência estadual e à

adequação das penalidades ao art. 56 do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Acrescentou  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,  jurisprudencialmente,

determinou que lei estadual não pode interferir nas relações contratuais entre o poder

concedente e o concessionário do serviço público.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou que o projeto

atende à determinação do CDC, instituindo ação governamental concreta que visa a

proteger  efetivamente  o  consumidor.  A proposição  aponta  para  a  busca  de  uma

harmonia entre os interesses dos consumidores e fornecedores, harmonia esta não

apenas fundada no tratamento das partes envolvidas, como também na adoção de

parâmetros de ordem prática, no que diz respeito aos SACs, a exemplo do tempo
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para  o  efetivo  atendimento  do  cliente  pelo  atendente,  de  60  segundos  para  as

concessionárias.

Assim  sendo,  o  projeto  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  financeiro-

orçamentário e não causa impacto negativo nas contas do Estado. Não há geração

de despesa para o Estado, de modo que o projeto em epígrafe não fere a Lei de

Responsabilidade  Fiscal.  Pelo  contrário,  a  proposição  representa  o  esforço

governamental para ampliar controles administrativos que objetivam a harmonia nas

relações entre consumidores e fornecedores. Além disso, as medidas preconizadas

na proposição em tela são carregadas de relevante significado social e econômico. O

projeto prima pela devida informação e deve, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 723/2011, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier

- Doutor Viana - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 843/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.803/2009, o projeto de lei em epígrafe propõe a alteração da Lei n°

7.302, de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de

Minas Gerais.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Inicialmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

A seguir, a Comissão de Saúde, examinando o mérito da proposição, opinou pela

sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do disposto no art.



684
____________________________________________________________________________

102, VII, “d” do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa alterar a Lei n° 7.302 , de 1978, que dispõe sobre a

proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais. Para tanto, estabelece

limites sonoros distintos, para áreas urbanas e rurais, em período diurno e noturno.

Além disso, em caso de descumprimento da norma, impõe multa no valor de 1.000 a

5.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, graduada de acordo

com a gravidade da infração, ressalvados os casos a serem punidos de acordo com

lei federal.

As alterações estabelecidas pela  proposição em estudo estão  em conformidade

com a versão mais recente da NBR n° 10.151, editada  em junho de 2000, tanto com

relação  às  faixas  de  intensidade  de  ruídos  externos  para  critério  de  avaliação,

conforme a área especificada, quanto aos horários de limite.

Um outro aspecto relevante proposto pelo projeto é o estabelecimento, em lei, de

parâmetros para a aplicação das penalidades a serem impostas ao infrator, medida

antes delegada ao regulamento. Tal medida, além de preencher uma lacuna deixada

pela lei que se pretende alterar, propiciará maior exequibilidade à norma atual.

A Comissão de Saúde, que nos antecedeu no exame da matéria, analisou o seu

mérito de forma abrangente, abordando recomendações da Organização Mundial de

Saúde  -  OMS  -,  além  de  estudos  do  Departamento  de  Neurofisiologia  da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  que comprovam  os  danos  causados  pela

poluição  sonora  ao  meio  ambiente,  ao  bem-estar  e  à  saúde  humana.  Entre  os

distúrbios que podem ser causados pela exposição contínua a ruídos, citados por

aquele  departamento,  estão:  aumento  da  pressão arterial,  insônia,  fadiga  física  e

mental, ansiedade, nervosismo, redução da produtividade e aumento do número de

acidentes de trabalho.

Ao ser analisada sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, que compete a esta

Comissão, verifica-se que a proposição não encontra óbice à sua aprovação, pois

não  gera  despesas  para  os  cofres  públicos.  Ao contrário,  o  controle  da  poluição

sonora, ao evitar diversas doenças, contribui para a redução dos gastos públicos com

saúde,  possibilitando,  além  da  correta  aplicação  dos  recursos  arrecadados  pelo
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Estado, um melhor atendimento à população que demanda tais serviços públicos, os

quais são, via de regra, prestados de forma insuficiente.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 843/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.064/2008, torna obrigatória a adaptação dos

sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas

portadoras de necessidades especiais e dá outras providências.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição, por semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.044/2011, de autoria

do Deputado Fred Costa.

Foi distribuído, no 1º turno, às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos

Direitos da Pessoa Deficiente e a esta Comissão para receber parecer.

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.

Por  seu turno,  a  Comissão de Defesa dos  Direitos  da Pessoa com Deficiência

opinou pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada,  conforme  sua

competência e nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em comento estabelece que as unidades da administração direta e

indireta do Estado deverão possuir pelo menos um equipamento de telecomunicação

e um de informática adaptados de forma a serem utilizados por pessoas portadoras
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de deficiência auditiva e visual.

O autor, em sua justificação, alega que o projeto de lei tem por objetivo efetivar o

exercício de um direito já conquistado pelo portador de deficiência, qual seja o de

ocupar 10% das vagas disponíveis nos concursos públicos. Para o exercício de suas

funções  no serviço  público é  fundamental  que existam os meios  para que essas

pessoas possam realizar o seu ofício com dignidade.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  verificou  que  o  projeto  necessitava  de

modificações, considerando o custo que representaria para o Estado equipar todas as

unidades da administração com os mencionados equipamentos, sendo que haveria

muitos  casos  em  que  tais  equipamentos  ficariam  inoperantes.  Observou  essa

Comissão que seria melhor levar em conta a demanda existente, o que definiria quais

unidades  necessitam  ser  equipadas  e  qual  a  quantidade  de  equipamentos  seria

necessária para atender cada unidade. Assim, optou essa Comissão por apresentar o

Substitutivo nº 1, que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.193, que dispõe sobre o apoio

e a assistência às pessoas deficientes e dá outras providências.

A Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  observou  que

“embora  nos  pareça  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  tenha  razão  ao

procurar evitar o ônus desnecessário que o projeto poderia acarretar, julgamos que

transformar  a  medida  proposta  no  projeto  em  diretriz  não  seria  a  solução  mais

indicada.  Tendo  em  vista  o  objetivo  do  projeto,  que  é  adequar  os  recursos

tecnológicos aos servidores com deficiência nomeados para os cargos ou empregos

públicos, entendemos ser mais oportuno propor alterações na Lei nº 11.867, de 1995,

incluindo um dispositivo que garanta que o Estado faça as adaptações necessárias

para o exercício da função desse servidor. Parece óbvio que, ao nomear um servidor

com deficiência, a administração pública ofereça as condições necessárias para que

ele  desempenhe  suas  funções.  No  entanto,  esse  servidor  muitas  vezes  é

subaproveitado  em  outras  funções  por  falta  de  estrutura  da  administração.  Além

disso, mesmo que sua função não exija o uso de computador,  a possibilidade de

utilizar tais recursos, ainda que esporadicamente, significaria uma maior inclusão no

ambiente de trabalho, possibilitando acesso a notícias, à intranet e a outros dados

comuns a todos os servidores, sem dependência de terceiros”.
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Esta  Comissão  assim,  apresentou o  Substitutivo  nº  2,  no  qual  também  corrigiu

impropriedades terminológicas da Lei nº 11.867, de 1995, como a expressão “pessoa

portadora de deficiência”,  substituindo-a pelo termo “pessoa com deficiência”,  que

passou  a  ser  usado  desde  1990  e  que  permanece  até  hoje.  Pretendeu  assim,

ressaltar a pessoa, e não sua deficiência, valorizando-a independentemente de suas

condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência nº  12,  de 2003, esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  1.044/2011,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que a sugestão contida no referido projeto de

lei está abrangida pelo Substitutivo nº 2.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, c/c o art. 102,

inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira  das  proposições,  entendemos  que  o  aperfeiçoamento  introduzido  pelo

Substitutivo nº 2 ainda reduz o investimento que o Estado terá que fazer, o que nos

leva a crer que os benefícios dessa medida suplantarão amplamente os seus custos.

Vale  lembrar  que  tais  equipamentos  são  fundamentais  para  a  eficiência  desses

servidores  no  desempenho  de  suas  funções,  o  que  pode  representar  maior

produtividade e consequente redução de custos de mão de obra.

No  que  tange  aos  custos,  deve-se  lembrar  que,  para  a  adaptação  dos

equipamentos,  serão necessários  sintetizadores e  leitores  de  voz.  A Universidade

Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema que foi industrializado e hoje é

vendido por menor de 100 dólares.

O projeto apresenta, assim, uma excelente relação custo/benefício.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

978/2011, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presente - Gustavo Perrela, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 980/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.957/2010, institui a obrigatoriedade de que

as unidades do Sistema Único de Saúde - SUS - do Estado possuam equipamentos

fototerápicos para o tratamento da psoríase.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/9/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame pretende que a Secretaria  de Estado de Saúde faça o

planejamento  para  a  aquisição  de  equipamentos  fototerápicos  de  irradiação

ultravioleta para o tratamento da psoríase nas unidades de tratamento  do Estado

integrantes do Sistema Único de Saúde. Determina ainda que a mencionada Pasta se

articule  com os  Municípios  das diversas regiões do  Estado  para  a  utilização dos

equipamentos a serem instalados.

A psoríase  é  uma  doença  inflamatória  da  pele  muito  comum  que  pode  atingir

articulações (psoríase artropática)  e  órgãos e causar  síndrome metabólica e risco

cardiovascular. Conforme informa o autor da proposição, de acordo com informações

da Organização Mundial de Saúde, a psoríase acomete hoje, aproximadamente, 2%

da população mundial,  e  no Brasil  estima-se que atinge mais  de  três  milhões de

pessoas.  Todavia,  a  grande  maioria  dos  pacientes  apresenta  a  forma  leve  e

moderada da doença, o que justifica todos os esforços para o adequado tratamento

dessa forma para evitar a sua evolução.

A matéria  já  foi  objeto  de  análise  desta  Comissão  na  legislatura  passada  por

ocasião da tramitação do Projeto de Lei nº 4.957/2010, que recebeu parecer pela

antijuridicidade,  tendo  em  vista  que  seus  dispositivos  contrariam  requisitos



689
____________________________________________________________________________

constitucionais, especialmente os que dispõem sobre a atuação do SUS.

Nos termos do inciso XII do art. 24 da Constituição Federal, a competência para

legislar  sobre  a  proteção  e  a  defesa  da  saúde  é  concorrente  entre  a  União,  os

Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a elaboração de normas gerais e aos

Estados a suplementação da legislação federal para atender às suas peculiaridades.

O art. 198 da Carta Federal dispõe que as ações e os serviços públicos de saúde

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e  constituem um sistema único,

organizado de acordo com a diretriz do atendimento integral.

No uso de sua atribuição Constitucional, a União editou a Lei Federal n° 8.008, 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 e dá outras

providências. Ao instituir o SUS, a norma geral, em seu art. 9º, estabeleceu que sua

direção é única e exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no

caso da União, pelo Ministério da Saúde; no que diz respeito aos Estados, ao Distrito

Federal  e  aos  Municípios,  pelas  respectivas  secretarias  de  saúde  ou  órgão

equivalente.

Conforme já ressaltou esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº 4.957/2010,

“para normatizar o SUS e regular as relações entre os seus gestores, o Ministério da

Saúde  edita,  periodicamente,  as  Normas  Operacionais  Básicas  -  NOBs  -  ou  as

Normas  Operacionais  de  Assistência  à  Saúde  -  Noas  -,  instrumentos  normativos

precedidos de ampla discussão com os demais  gestores do sistema,  nas esferas

regional e local, e com outros segmentos da sociedade.

A NOB nº 01/1996, por exemplo, determinou, entre outras coisas, que a gestão do

SUS seja compartilhada entre as três esferas de governo, por meio das Comissões

Intergestores Tripartites e Bipartites.

As instâncias de viabilização desses propósitos integradores, no que concerne ao

Estado, são os fóruns de negociação compostos pelos gestores municipal e estadual:

a  Comissão  Intergestores  Bipartite  -  CIB  -,  composta  paritariamente  por

representantes da Secretaria de Estado de Saúde - SES - e do Conselho Estadual de

Secretários Municipais de Saúde - Cosems.

Dessa forma, pode-se concluir que a proposta em estudo estabelece ações para o
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Estado que contrariam a proposta de atuação do SUS estabelecida na norma geral,

uma vez que a atuação do sistema é obrigação normativa da União, dos Estados e

dos  Municípios,  a ser  definida  por  meio  de  normas infralegais  elaboradas  com a

participação  dos  agentes  políticos  do  Executivo  das  três  esferas  de  poder  da

Federação”.

O SUS orienta-se pelos mesmos princípios em todo o território nacional, entre os

quais se insere o princípio da integralidade, de acordo com o qual as ações de saúde

não devem ser compartimentalizadas, mas compostas por atividades integradas. Os

serviços  são  dispostos  em  área  delimitada,  com  unidades  hierarquizadas  e

organizadas  em  níveis  crescentes  de  complexidade.  Não  sendo  possível  realizar

atendimentos em unidades de nível elementar, estes serão feitos por unidades que

lidam com problemas de mais complexidade.

Outrossim,  os  recursos  empregados  nos  procedimentos  do  SUS  atendem  aos

procedimentos que são conjuntamente definidos pela União, pelos Estados e pelos

Municípios, e qualquer medida que venha a criar novas obrigações para o Estado

somente se justifica caso exista, na região, algum tipo de epidemia particular  que

justifique atuações isoladas.

O  tratamento  da  psoríase  utilizando  a  fototerapia  foi  incluído  na  tabela  de

Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais - OPM - do SUS pela

Portaria nº 179, de 19/4/2010, da Secretaria de Atenção à Saúde. Esse procedimento

é classificado como de média complexidade e de realização ambulatorial, isto é, não

precisa ser realizado em ambiente hospitalar. Vale ainda apontar que há mais de um

meio de tratamento da doença a despeito de o projeto de lei em exame determinar

unicamente o tratamento por meio de equipamentos fototerápicos.

Para maiores esclarecimentos sobre a matéria, o relator solicitou que o projeto de

lei  em análise fosse baixado em diligência à Secretaria  de Estado de Saúde. Em

resposta à diligência, a referida Pasta, por  meio do Diretor  Estadual  de Sistemas

Logístico e Apoio às Redes da Secretaria, informou que em Minas Gerais já estão em

uso 1.578 equipamentos de fototerapia. Manifestou-se de forma contrária ao projeto,

sugerindo a inclusão do procedimento de fototerapia na programação e utilização da

rede contratada para a execução do referido procedimento, dispensando a edição de



691
____________________________________________________________________________

lei para tratar da matéria.

Diante do exposto, o projeto de lei em análise não inova o ordenamento ao propor

competências que já estão definidas na organização e gestão do SUS.

O  projeto  cria  ainda  obrigações  para  secretaria  de  Estado,  órgão  do  Poder

Executivo,  medida  que  contém  vício  de  iniciativa,  pois  afronta  o  princípio  da

separação  de  Poderes.  A alínea  “e”  do  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição  da

República  confere  ao  Governador  do  Estado  a  competência  para  dispor  sobre  a

criação, estruturação e extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade

da administração indireta.

O projeto deixa também de observar imperativos da Lei Complementar nº 101, de

4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu art. 15, prevê que

serão consideradas não autorizadas,  irregulares e lesivas  ao patrimônio público a

geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam o disposto nos

arts.  16  e  17,  quais  sejam:  a  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; a declaração do

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 980/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.113/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

O projeto  foi  distribuído  às Comissões  de Constituição e  Justiça,  de  Defesa do



692
____________________________________________________________________________

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto, na 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

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 esclareceu que, em função do número de consultas aos

dados de um determinado consumidor, seu nome acaba recebendo “status” negativo,

com  prejuízo  direto  para  consumidor  que  não  é  objeto  de  nenhuma  restrição

cadastral. A Comissão lembrou ainda a existência do chamado cadastro positivo de

consumidores, criado 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.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte observou que a medida é

oportuna e harmoniza as relações entre consumidores e fornecedores, inclusive com

a adoção de parâmetros de ordem prática, como é o caso do projeto em questão. A

Comissão enfatizou que a negativa de crédito por instituição financeira ou similar a

cliente que não tem restrições cadastrais se caracteriza como atentado aos princípios

da razoabilidade e proporcionalidade.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto prevê apenas a vedação aos sistemas de proteção ao

crédito  de  fornecer  a  seus  associados  informação  sobre  o  número  de  consultas

realizadas por fornecedores e relativas a consumidores que não tenham restrição de

crédito. Protege-se o consumidor sem que haja geração de despesa para o Estado,

de modo que o projeto em epígrafe não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A relatoria entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em tela

são carregadas de relevante significado social e, por todas essas razões, o projeto

deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.113/2011, no 1º

turno, na sua forma original.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 3.506/2009,  “obriga  os  hotéis  e motéis

estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim de garantir o acesso de

pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo n°

1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, que opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n°

2, que apresentou.

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  obrigar  os  hotéis  e motéis estabelecidos no

Estado  a  adaptar  suas  instalações  para  garantir  acessibilidade  às  pessoas  com

deficiência.  Em  seu  art.  1°,  dispõe  que  2%  dos  quar tos  ou  apartamentos  dos

estabelecimentos que tiverem mais de 50 unidades deverão adaptar suas instalações

para utilização dessas pessoas.

O art. 2° prevê o prazo para que sejam feitas as ad aptações e as sanções aplicadas
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na hipótese de descumprimento da norma.

Afirma  o  autor  na  justificação  do  projeto  que,  entre  os  direitos  das  pessoas

portadoras de deficiência, estão também o lazer, a cultura e as atividades pessoais.

A Comissão de Constituição e Justiça atestou em seu parecer que a proposição não

encontra óbice jurídico do ponto de vista formal, pois o art. 24, inciso XIV, da Carta

Federal estabelece a competência concorrente para os Estados membros legislarem

sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Afirmou ainda essa Comissão que os arts.  227, § 2°,  e 244 da Constituição da

República  tratam  da  acessibilidade  de  bens  de  uso  público,  que  foram

regulamentados pela Lei n° 10.098, de 19/12/2000, e stabelecendo normas gerais e

critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida.

Essa Comissão asseverou que, no âmbito estadual, a Lei n° 11.666, de 9/12/94,

regulamentada pelo Decreto n°43.926,  de 2004, e a L ei  n° 17.785,  de 23/9/2008,

buscam assegurar que as pessoas com deficiência não encontrem obstáculos ao seu

direito  de  ir  e  vir.  Essa  legislação  torna  obrigatória  a  adoção  de  normas  de

acessibilidade  nos  edifícios  de  uso  público,  aí  incluídos  os  hotéis  e  similares.

Entretanto, a legislação mineira não contém normas específicas para a adaptação

das instalações dos hotéis e estabelecimentos congêneres.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  chegou  à  conclusão  que  o  projeto  não

abrange estabelecimentos similares, como as pousadas, e apresentou o Substitutivo

n° 1, que busca corrigir tal restrição. Essa Comiss ão declarou que, do ponto de vista

da técnica legislativa, o mais adequado é alterar a lei existente de modo a facilitar a

sistematização da matéria e favorecer o conhecimento do assunto.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressaltou que o

número de pessoas que apresentam mobilidade reduzida ou alguma deficiência física

é significativo.

O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - em

2000 constatou que aproximadamente 6% da população estadual possuem alguma

deficiência física ou dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas.

Consoante  a  Comissão,  esse  público  precisa  de  proteção,  não  somente  no



695
____________________________________________________________________________

mercado de trabalho e nas áreas de educação, de saúde e de assistência social, mas

também nas necessidades relacionadas ao lazer e à cultura.

No tocante ao número de quartos ou apartamentos a serem adaptados, a Comissão

considerou que essa obrigação deverá se estender aos estabelecimentos de menor

porte,  considerando  que,  em  muitos  Municípios  do  Estado,  não  há  meios  de

hospedagem com essa quantidade de quartos.

Assim sendo, apresentou o Substitutivo n° 2, estabe lecendo que as adaptações

deverão ser feitas em uma unidade a cada grupo de 20.

No que toca a esta Comissão analisar, nos termos regimentais, do ponto de vista

financeiro  orçamentário,  não  há  impedimento  à  aprovação  da  matéria.  O  projeto

apenas inova na parte que estabelece um percentual de quartos e apartamentos que

devem ser  adaptados.  Dessa forma,  não há geração de despesa para  os  cofres

públicos, nem ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, entendemos que, consoante a melhor técnica legislativa, esse comando

deverá ser inserido no art. 3°, inciso XII, da Lei n° 11.666, que trata das regras de

acessibilidade. Desse modo, estamos apresentando ao final o Substitutivo n° 3.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.124/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 3, redigido a  seguir, pela rejeição do Substitutivo

n° 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direi tos da Pessoa com Deficiência,

e pela rejeição do Substitutivo n°1, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 3

Acrescenta o inciso XII ao art. 3° da Lei n° 11.666 , de 9 de setembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar  o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição

Federal e no art. 244, § 1°, I, da Constituição Est adual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 3° da Lei n° 11 .666, de 9 de setembro de 1994, o

seguinte inciso XII.

“Art. 3° - (…)

XII  -  nos  meios  de  hospedagem,  conforme  definição  dada  pela  Lei  Federal  n°
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11.771, de 17 de setembro de 2008:

a) acesso e espaço para circulação e manobra de cadeira de rodas;

b) mesas apropriadas à utilização por pessoas em cadeiras de rodas;

c)  adaptação das instalações  de um de seus quartos  ou  apartamentos,  a cada

grupo  de  20,  observado  o  disposto  nas  prescrições  da  Associação  Brasileira  de

Normas Técnicas - ABNT - e no Manual de Recepção e Acessibilidade de Pessoas

Portadoras  de  Deficiência  a  Empreendimentos  e  Equipamentos  Turísticos,  da

Empresa Brasileira de Turismo – Embratur.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Gustavo Perrella - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.134/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.795/2008, o projeto 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”.

O projeto foi analisado previamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  A

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela sua rejeição. Vem,

agora,  a  matéria  a  esta  Comissão para  receber  parecer,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo visa estabelecer a obrigatoriedade de emissão anual, por parte

das  concessionárias  e  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos,  de  recibo  de

quitação  dos  serviços  prestados  naquele  ano  para  os  consumidores.  Em  sua

justificação,  o  autor  da  matéria  apresenta  como  sendo  seu  objetivo  aumentar  a

conveniência  do  consumidor,  ao  desobrigá-lo  de  manter  todos  os  comprovantes

referentes ao ano transcorrido.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, lembrou que existe norma, a

Lei  Federal  nº  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”. Ainda assim, apontou que o projeto em análise não contraria essa lei

federal, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Já a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela rejeição do

projeto de lei. Para essa Comissão, entre outros argumentos, a matéria não inova de

forma significativa em relação ao disposto pela Lei Federal nº 12.007. Além disso,

apontou que, como o projeto institui punições administrativas que são diferentes da lei

federal, poderia contribuir para uma situação de insegurança jurídica. Ainda conforme

lembrou a Comissão, houve recentemente a suspensão de eficácia da Lei Estadual nº

18.403, que contém dispositivo semelhante ao que o projeto pretende instituir, por

meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Concluiu afirmando que, para o tema

abordado  pela  matéria,  a  atividade  fiscalizadora  deste  Parlamento  seria  mais

importante do que a sua função legiferante.

No que tange às competências desta Comissão,  não se contempla repercussão

orçamentária derivada do projeto em estudo, visto que a matéria se refere a relações

de  consumo entre  pessoas  físicas  e  entidades  regidas  pelo  direito  privado.  Além

disso,  ainda  que  a  administração  pública  indireta  do  Estado  inclua  empresas

prestadoras de serviços públicos, como a “holding” Companhia Energética de Minas

Gerais - Cemig -, essas já são obrigadas, por força da lei federal referida acima, a

emitir os comprovantes de quitação a que se refere a matéria.

Assim,  não  se  vislumbra  efeito  orçamentário  ocasionado  por  sua  eventual

aprovação. Entretanto, considerando os argumentos apresentados pela Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, de fato não parece adequado que o projeto

em estudo prospere nesta Casa.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº

1.134/2011.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio -
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Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.647/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a colocação de telefones de emergência nos caixas eletrônicos situados  fora das

agências bancárias no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

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  óbices  à  iniciativa

legislativa  e  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  para  adequar  a  proposta  à  técnica

legislativa, suprimindo o disposto no art. 4º do projeto, uma vez que o Banco Central

do Brasil é a autarquia responsável pela fiscalização das instituições financeiras.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou que a medida se

mostra 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 devia

existir  quando da  busca por  serviços  dessa natureza.  Acrescentou  que  o  projeto

equaciona a solução para certos problemas, tais como travamento de equipamentos,

retenção de cartões, orientações específicas, comunicação de assaltos, entre outros,
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ao  tornar  obrigatória  a  instalação  de  telefone  de  emergência  acoplado  ao  caixa

eletrônico.

Desta forma, o projeto não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário

e  não  causa  impacto  negativo  nas  contas  do  Estado.  Tampouco  fere  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que não há geração de despesas para o Estado.

O  projeto  amplia  controles  de  segurança,  harmonizando  as  relações  entre

consumidores  e  fornecedores.  Além  do  mais,  as  despesas  geradas  para  as

instituições financeiras correspondem ao zelo que lhes cabe pela segurança na oferta

de produtos e serviços, e devem ser suportados pelas próprias instituições.

O projeto cuida do respeito, dignidade, saúde e segurança do consumidor, razão

pela qual 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 nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.835/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  em epígrafe  estabelece

penalidades  para  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  contratar  e  fornecer  serviço

clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de clientes, bem como contratar

trabalhador para exercer atividades de vigilância sem a devida habilitação legal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus aspectos

jurídicos,  constitucionais  e  legais,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, em razão da semelhança de

objeto, foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.876/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, e 1.833/2011, do Deputado Neider Moreira.

Fundamentação

O  art.  1º  da  proposição  estabelece  penalidades  para  o  contratante  de  serviço

clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de clientes, bem como para aquele

que  contratar  trabalhador  para  exercer  atividades  de  vigilância  sem  a  devida

habilitação  legal.  No  parágrafo  único  do  mesmo dispositivo,  conceitua-se  serviço

clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de clientes como aquele feito em

desacordo com a Lei Federal nº 7.102, de 20/6/83, que dispõe sobre segurança para

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento

de empresas particulares  que explorem serviços  de  vigilância  e  de transporte  de

valores e dá outras providências. Por fim, o art. 2º da proposição estabelece que a

fiscalização do cumprimento da lei e a aplicação das penalidades de que trata o art.

1º competem ao órgão responsável pela concessão do alvará de funcionamento.

Em sua justificação, o autor argumenta que “as empresas de segurança privada

precisam de autorização da Polícia Federal – PF – para funcionar. Elas pagam uma

taxa anual de R$1.900,00, aproximadamente. Seus sócios e os vigilantes não podem

ter antecedentes criminais ou estar respondendo a processos na Justiça. Todos os

vigilantes devem passar por uma academia de formação, ter registro na Delegacia de

Controle de Segurança Privada - Delesp - da Polícia Federal e fazer reciclagem a

cada dois anos”. O autor acrescenta, ainda, que há empresas que agem ilegalmente,

contratando seguranças sem o registro, não obstante as regras rígidas estabelecidas

para esse tipo de serviço.

Nos lindes de nossa competência regimental, passamos à análise da proposição. O

serviço de segurança privada está regulado na Lei Federal nº 7.102, de 20/6/83, que

dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para

constituição e  funcionamento  de  empresas particulares  que explorem serviços  de

vigilância e de transporte de valores e dá outras providências. Em seu art. 10, inciso I,

dispõe-se  que  são  consideradas  como  segurança  privada  as  atividades

desenvolvidas  em  prestação  de  serviços  de  vigilância  patrimonial  de  instituições
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financeiras  e  outros  estabelecimentos,  públicos  ou  privados,  bem  como  em

segurança de pessoas físicas.

O art.  20,  incisos  I  e  II,  do  citado  diploma normativo,  estabelece que  cabe  ao

Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão competente ou mediante convênio

com  as  Secretarias  de  Segurança  Pública  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,

conceder as devidas autorizações para o funcionamento das empresas e dos cursos

que  menciona,  bem  como  fiscalizá-los.  Atualmente,  o  órgão  competente  para

conceder a autorização para o funcionamento e fiscalizar as referidas empresas é o

Departamento  de  Polícia  Federal,  que,  segundo  o  art.  3º  da  Portaria  nº  387,  de

28/8/2006, do Ministério da Justiça, é o responsável pelo controle e fiscalização das

empresas de segurança privada. Por sua vez, os arts. 120 e 121 da portaria citada

estabelecem as penalidades, graduadas desde a advertência até o cancelamento da

autorização  de  funcionamento,  para  aqueles  que  descumprirem  as  normas  de

segurança privada estabelecidas na legislação federal.

Em  resumo,  a  forma  de  constituição,  o  funcionamento  e  a  fiscalização  das

empresas particulares que exploram serviços de vigilância, bem como as penalidades

a que estarão sujeitas quando descumprirem o regramento estabelecido para o tema,

estão previstos em legislação federal.  Entretanto, a proposta em análise, além de

criar  penalidades para  as  empresas que prestam o  serviço  em desacordo com a

normatização  federal,  estabelece  penalidades  para  aquele  que  toma  o  referido

serviço, ou seja, aquele que contrata o serviço ilegal de segurança privada.

Assim,  a  proposição  deve  ser  analisada  em  partes:  a  primeira,  diz  respeito  à

penalidade para aquele que fornece o serviço em desacordo com a legislação federal

vigente. Neste caso, não vemos como o Estado possa estabelecer penalidades em

atividades alheias às suas atribuições. Como se viu, o serviço de segurança privada é

autorizado e fiscalizado pelo Departamento de Polícia Federal,  órgão vinculado ao

Ministério da Justiça. As regras de constituição, funcionamento, fiscalização e todas

as  demais  que  circundam  a  prestação  do  serviço  de  vigilância  privada  estão

disciplinadas em normas federais. Assim, sob este aspecto, a proposição, além de

não  inovar  no  ordenamento  jurídico,  invade  seara  legislativa  deferida

constitucionalmente à União (art. 21, inciso XVI, da Carta da República).
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A  segunda  parte  diz  respeito  à  criação  de  penalidades  para  aqueles  que

contratarem o serviço de segurança privada ilegal. Se o particular, pessoa física ou

jurídica,  contratar  vigilante  sem  a  devida  habilitação  legal,  também  incorrerá  nas

penalidades  a  que  se  refere  a  proposição  em  estudo.  Ademais,  o  particular

constituído como pessoa jurídica, além da multa, poderá, segundo a proposição, ter

seu alvará de funcionamento cassado.

Não pode o Estado estabelecer penalidades por descumprimento de lei editada por

outro ente da Federação, pois, neste caso, estaria complementando a lei em questão.

Se  as  prescrições  da  citada  lei  são  insuficientes  para  coibir  a  prática  ilegal  da

atividade, cabe à União complementá-la; o Estado só poderia fazê-lo se a matéria

estivesse inserida no âmbito da legislação concorrente (art.  24 da Constituição da

República),  no qual  a competência  da União se restringe a editar  normas gerais,

remanescendo para o Estado a suplementação da legislação federal. Verifica-se, no

caso, prevalente interesse nacional para o disciplinamento do tema. Frise-se que a

proposição em análise  não versa  sobre  segurança  pública  (art.  144  da  Carta  da

República), mas sobre segurança privada. Trata-se de autorizar o particular a usar, de

maneira  legítima,  força  física  contra  outros  particulares.  Tal  fato  só  ocorre  em

situações  excepcionais,  pois,  como regra,  somente  o  Estado  detém  o  monopólio

legítimo da violência.  Essa excepcionalidade evidencia  a  necessidade  de conferir

tratamento uniforme ao tema em todo o território nacional.

Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que a proposição pretende transferir para o

particular atribuição que, a princípio, é do Estado. Ora, o particular, além de ser vítima

da  ineficiência  estatal  que  não  fiscaliza  adequadamente  aquelas  empresas,  será

novamente punido pelo Estado.

Em resumo, o projeto, na parte que inova o ordenamento, invade a competência

privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 21, inciso XVI, da

Carta da República.

Finalmente, cabe-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

2003,  manifestarmo-nos  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.876/2011,  do  Deputado

Leonardo Moreira, e 1.833/2011, do Deputado Neider Moreira, cuja possibilidade de

tramitação  nesta  Casa  refutamos  em  razão  de  incidirem  nos  mesmos  vícios
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mencionados ao longo deste  parecer.  A propósito,  no  que diz respeito  à primeira

proposição anexada – o Projeto de Lei nº 1.876/2011 -, ressaltamos que ele resultou

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.122/2009, que recebeu, desta Comissão,

parecer  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e  antijuridicidade  na  precedente

legislatura.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.835/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.997/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Jayro  Lessa,  dispõe  “sobre  a

obrigatoriedade de vinculação, por órgãos da administração pública direta e indireta,

de mensagens de cunho social em 'e-mails' e informativos institucionais”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Administração Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação com a

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

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 visa tornar 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 aos seguintes

assuntos:  incentivo  à  doação  de  órgãos;  preservação  do  meio  ambiente  e  dos

recursos  naturais;  proteção  e  denúncia  de  abusos  contra  crianças,  adolescentes,
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mulheres e idosos.

Tais  mensagens  serão  preferencialmente  as  de  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.

O art. 2º do projeto estabelece que, em caso de inobservância da norma, o Estado

ficará  impedido  de  receber  recursos  pelo  prazo  de  60  dias,  salvo  em  caso  de

calamidade pública.

O autor do projeto, em sua justificação, afirma que, “objetivando dar função social

de preservação e de solidariedade humana, tal proposição é de suma importância,

para  a divulgação entre  toda a  sociedade da seriedade e  da  necessidade de se

conservar o meio ambiente e de ser um doador de órgãos”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, opinou pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto.  Todavia,  a  fim  de  sanar  equívoco

constante no art. 2º da proposição,apresentou a Emenda nº 1.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta

meritória,  haja  vista  que  “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”, e ratificou a conclusão da Comissão que a precedeu.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  escopo  desta  Comissão,  há  que

destacar que as medidas constantes no projeto revestem-se, em última análise, de

características que se assemelham a programas e a ações governamentais.

Os  programas  têm  por  escopo  solucionar  um  problema,  uma carência  ou  uma

demanda  do  Estado  e  são  compostos  por  uma  ou  mais  ações,  necessárias  e

suficientes para a solução do problema enfrentado.

Em  sendo  assim,  a  implementação  das  medidas  constantes  na  proposição,

mormente a veiculação de mensagens em informativos institucionais,  depende de

previsão no Plano Plurianual  de Ação Governamental  e  de  alocação de dotações

orçamentárias em ações específicas definidas na Lei Orçamentária Anual, quando de
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sua tramitação nesta Casa.

Por fim, há que destacar que as leis emanadas do Parlamento devem prescrever

situações gerais e abstratas, e não estabelecer medidas administrativas, pois, nesse

caso, estar-se-ia invadindo a esfera de competência discricionária dos titulares dos

entes  administrativos,  os  quais  decidem sobre  a  conveniência  e  oportunidade  da

veiculação de “e-mails” de cunho social.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.997/2011.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.032/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “determina

que em todos os brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversão

em funcionamento no Estado sejam fixadas em local visível para o público placas

informativas  com dados  sobre  manutenção,  vistoria  técnica e  eventuais  riscos na

utilização desses aparelhos e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Inicialmente, cabe-nos mencionar que projetos idênticos tramitam nas Assembleias

Legislativas de São Paulo, Santa Cataria, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná.

Por meio da proposição em estudo, obriga-se que a administração dos parques de

diversão  afixe  placas  informativas  contendo  dados  sobre  manutenção  e  vistoria

técnica dos brinquedos, bem como sobre eventuais riscos inerentes à sua utilização.
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A multa  pelo  descumprimento  do  disposto  no  projeto  é  de  200 a  500  Ufemgs  –

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais. O art. 4º, por sua vez, estabelece o

prazo de 120 dias para que o Poder Executivo regulamente a matéria.

No que se refere aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos da proposição, os

quais compete a esta Comissão analisar, não há reserva de iniciativa para deflagrar o

processo legislativo, nos termos do art. 66 da Constituição do Estado. Entretanto, em

que pese a nobre intenção do parlamentar,  é  mister  salientar que o conteúdo do

projeto ofende o princípio constitucional da autonomia municipal.

Pode-se afirmar que a autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades. A

primeira,  capacidade  de  auto-organização,  permite  ao  Município  editar  sua  Lei

Orgânica. A segunda, capacidade de autogoverno, consubstancia-se na eletividade

de  Prefeitos  e  Vereadores  à  Câmara  Municipal.  Pela  terceira,  capacidade  de

autoadministração, pode o Município manter e prestar serviços públicos de interesse

local.  A quarta - a que mais nos interessa - é a capacidade de autolegislação ou

capacidade normativa própria, que confere aos Municípios competência para elaborar

leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

Assim, não obstante sua relevância em face do evidente intuito de proteger a saúde

e segurança dos consumidores, a proposição não poderá prosperar nesta Casa, pois

pretende regular matéria afeta, segundo o art. 30, incisos I e VIII, da Constituição da

República, à competência legislativa outorgada exclusivamente aos Municípios. Ora,

cabe  ao  Município  autorizar  e  fiscalizar  os  estabelecimentos  que  pretendam  se

instalar,  ainda que temporariamente,  dentro  de  sua circunscrição;  para isso,  deve

editar  as  normas  pertinentes  às  suas  particularidades,  relativas,  por  exemplo,  às

regras sanitárias, de higiene, de segurança, meio ambiente, bem como as relativas ao

local e horário de funcionamento. Se o particular preencher os requisitos previstos

nesta  legislação,  deverá  a  municipalidade  expedir  o  alvará  de  funcionamento,

permitindo,  assim,  que  um  determinado  estabelecimento  se  instale  e  funcione

regularmente dentro do Município. Portanto, em razão do prevalente interesse local

que recai sobre a matéria, cabe ao Município, e não ao Estado, disciplinar as regras

relativas ao adequado funcionamento de parques de diversões. Em resumo, caberia à

legislação municipal o disciplinamento do tema.
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Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que a proposição não apresenta qualquer

novidade  ao  ordenamento  jurídico,  fato  que  evidenciaria  sua  antijuridicidade,  na

medida  em  que  as  informações  em  questão,  em  face  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, deveriam ser fornecidas ao consumidor.

Trata-se de imposição do inciso III do art. 6º do citado diploma federal, segundo o

qual são direitos básicos do consumidor receber 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.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 2.032/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Luiz Henrique -  Bruno Siqueira -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.153/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  o Projeto  de  Lei  nº  2.153/2011 “dispõe

sobre o serviço disque-denúncia de agressões contra professores que sofreram ou

presenciaram  algum  tipo  de  agressão,  violência  ou  ameaça  física  ou  verbal  nas

escolas públicas e privadas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/7/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva instituir o serviço de atendimento telefônico gratuito

destinado  a  receber  denúncia  de  agressões  contra  professores  que  sofreram  ou

presenciaram  algum  tipo  de  agressão,  violência  ou  ameaça  física  ou  verbal  nas
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escolas  públicas e privadas.  A denúncia  seria encaminhada ao órgão competente

para a devida apuração, garantindo-se o anonimato do denunciante.

É preciso dizer  que já  há  em Minas Gerais  o  serviço do disque-denúncia,  cujo

número  telefônico  é  181.  O  serviço  funciona  na  região  metropolitana  de  Belo

Horizonte e em outras cidades do Estado, como Uberaba, Uberlância, Governador

Valadares, Juiz de Fora e Montes Claros.

Trata-se de um serviço de segurança pública que visa a incentivar a parceria entre

a população e o Estado para a elucidação de crimes, mostrando-se altamente eficaz

no combate à criminalidade.  O serviço funciona 24 horas por dia e as  denúncias

versam sobre os  mais  diversos delitos,  como tráfico de drogas,  homicídios,  porte

ilegal de armas, desmanche de veículos e outras práticas ilícitas, assegurando-se o

anonimato  do  denunciante.  Nesse  ponto,  é  preciso  dizer  que  não  há  razão  que

justifique  a  existência  de  um  número  do  disque-denúncia  para  uma  modalidade

específica  de crime.  Com efeito,  qual  seria  o  critério  para  a  criação de  números

específicos? O tipo de crime cometido? A vítima da violência? A gravidade do delito?

O  grau  de  incidência  de  um  determinado  crime?  Para  além  das  insuperáveis

dificuldades  de ordem prática  para  viabilizar  tal  categorização,  e  da  ausência  de

razões  ponderáveis  a  sustentá-la,  é  preciso  dizer  que  a  existência  de  um  único

número telefônico para as denúncias apresenta-se como um elemento facilitador para

o cidadão que pode colaborar para a elucidação de crimes.

Ademais,  a  instituição  do  disque-denúncia  insere-se  no  domínio  de  atuação

institucional do Poder Executivo, por se tratar de medida de natureza administrativa,

e,  por  isso  mesmo,  há  de  ser  empreendida  segundo  juízo  discricionário  daquele

Poder, que deve organizar tal  serviço da maneira que melhor atenda ao interesse

público. Desse modo, o projeto em exame, ao dispor sobre a matéria nos termos

propostos, atenta contra o princípio da Separação dos Poderes.

De  outra  parte,  a  medida  legislativa  que  se  pretende  instituir  atenta  contra  o

princípio da razoabilidade, o qual, numa fórmula sintética, expressa a adequação de

meios a fins. Nesse sentido, seria desarrazoado instituir mais de um número para o

disque-denúncia com fundamento na categorização dos diversos delitos.

Conclusão
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Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 2.153/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.160/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga as

empresas  potencialmente  poluidoras  localizadas  no  Estado  de  Minas  Gerais  a

contratar pelo menos um responsável técnico ambiental”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos

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

Cumpre a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo obrigar as empresas potencialmente poluidoras

localizadas no Estado de Minas Gerais a contratarem pelo menos um responsável

técnico ambiental, que poderá ser técnico em meio ambiente, engenheiro ambiental,

engenheiro-químico  com  especialização  em  segurança  ambiental,  biólogo  ou

químico.

Define, para tanto, o que se deve considerar por empresa potencialmente poluidora,

a  forma  de  comprovação  da  responsabilidade  técnica  do  estabelecimento  e  as

obrigações  do  responsável  técnico  ambiental.  Estabelece  ainda  que  incumbirá  à

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - exercer o poder de polícia no tocante

às obrigações que se pretende instituir, bem como que o não cumprimento destas

obrigações implicará multa de R$ 5.000,00 a R$ 500.000,00, por mês.

O  autor  da  proposição  justifica  a  iniciativa  fundamentalmente  com  base  nos

princípios da prevenção e da precaução, isto é,  no próprio direito fundamental  ao
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meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No  que  tange  à  iniciativa  legislativa,  à  luz  do  disposto  nos  arts.  65  e  66  da

Constituição do Estado, não vislumbramos óbice à atuação parlamentar na espécie.

No que toca à competência legislativa estadual, entretanto, a proposição contraria o

disposto no inciso I do art. 22 da Constituição da República, que confere à União

prerrogativa exclusiva de legislar em matéria de direito comercial e do trabalho.

Com efeito, a pretensão de se obrigar determinadas empresas privadas a contratar

certo  profissional  afeta  a  organização  do  elemento  pessoal  da  empresa,  no  que

concerne  à  legislação  comercial,  cuja  edição  compete  privativamente  à  União.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de inconstitucionalidade de norma estadual que obriga ‘as organizações

de supermercados e congêneres a manterem pelo menos um funcionário, por cada

máquina  registradora,  cuja  atribuição  seja  o  acondicionamento  de  compras  ali

efetuadas’ (Lei  n.  1.914-91,  do Rio de Janeiro).  Relevância da fundamentação do

pedido, deduzida perante os artigos 22, I e parágrafo único e 24, parágrafo 3., da

Constituição  Federal.  Perigo  da  demora  caracterizado  pelo  elevado  montante  da

multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação.” (ADI 669 MC/RJ -

Rio de Janeiro - Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade - Relator(a):

Min. Octavio Gallotti - Julgamento: 20/3/92 - Órgão julgador: Tribunal Pleno.)

Além disso, a instituição da referida obrigação equivaleria a regulamentar,  ainda

que parcialmente, as profissões de técnico em meio ambiente, engenheiro ambiental,

engenheiro químico com especialização em segurança ambiental, biólogo ou químico,

pois significaria dizer que determinadas atividades só podem ser desempenhadas por

esses profissionais. Ocorre que, além de se inserir no domínio do direito trabalhista,

uma tal norma violaria claramente o disposto no inciso XVI do art. 22 da Magna Carta,

que  atribui  à  União  competência  privativa  para  legislar  sobre  condições  para  o

exercício de profissões.

Ademais, a medida proposta deve ser considerada inconstitucional também de uma

perspectiva substancial,  na medida em que importa em interferência excessiva do

Estado  na  liberdade  de  empresa,  que  é  garantida  por  diversas  disposições  da

Constituição da República, como os incisos XVII, XVIII e XIX do art. 5o e o “caput” do
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art. 170. Efetivamente, em que pese à nobre motivação do autor da proposição, que

encontra respaldo no princípio constitucional da proteção do meio ambiente (art. 225),

a legitimidade de restrição a direito fundamental depende de estritas necessidade,

adequação e razoabilidade da medida.

Observamos,  porém,  de  plano,  que  o  objetivo  da  proposta  sob  exame  já  é

devidamente contemplado no âmbito do processo de licenciamento ambiental, que é

condição  para  a  instalação  e  operação  regulares  de  atividade  potencialmente

causadora de degradação do meio ambiente, na forma do inciso IV do § 1o do art.

225 da Carta Magna e do art. 10 da Lei Federal no 6.938, de 1981, que “dispõe sobre

a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de formulação  e

aplicação,  e  dá  outras  providências”.  Efetivamente,  para  a  obtenção  da  licença

ambiental, a empresa deve justamente implementar as condições de prevenção e de

precaução  indicadas  pelo  órgão  fiscalizador,  que  considera  para  tanto  as

peculiaridades  de  cada  empreendimento  obrigado  à  apresentação  de  estudo  de

impacto ambiental.

Logo a medida proposta não é estritamente necessária à proteção ambiental, de

modo que não se justifica a restrição ao direito fundamental à liberdade de empresa.

De fato, não é razoável instituir-se a obrigação de contratação de “pelo menos um

responsável técnico ambiental” indistintamente a todas as empresas potencialmente

poluidoras,  sem  considerar  o  seu  porte,  o  grau  de  impacto  ambiental  da  sua

atividade,  entre  outros  fatores.  Daí,  o  caráter  mais  adequado  do  processo

administrativo de licenciamento ambiental, em que as características particulares de

cada  caso  podem  ser  devidamente  sopesadas  na  definição  das  obrigações  da

empresa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.160/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe “institui

o projeto de prevenção ao câncer Caminhos da Prevenção no âmbito do Programa de

Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da Secretaria de Estado de Saúde.”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  tem  por  objetivo  instituir  projeto  por  meio  do  qual  o  Estado

disponibilizaria, em todo seu território, unidades móveis equipadas com instrumentos

aptos à realização de exames que permitem a identificação de câncer de mama, de

colo de útero, de próstata, de pele, de boca e orofaringe. Estas unidades contariam

com equipe formada por um médico, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem e

um  motorista.  O  projeto  em  questão  seria  instituído  no  âmbito  do  Programa  de

Prevenção Primária do Câncer - Prevpri - da Secretaria de Estado de Saúde.

Argumentou o autor que “é consenso entre médicos e autoridades de saúde de todo

o mundo que a prevenção é a melhor forma de combater o câncer, segunda maior

causa de mortalidade por causas naturais entre homens e mulheres no Brasil. A mídia

tem mostrado, de forma reiterada, a dificuldade de acesso aos exames preventivos

do câncer, especialmente para as mulheres, que encontram muitos obstáculos para

terem acesso ao exame de mamografia.

Essa  situação  faz  com  que  o  câncer  de  mama,  que  gera  o  maior  índice  de

mortalidade por câncer entres mulheres no Brasil, venha sendo detectado em estágio

avançado,  quando  são  menores  as  chances  de  cura  e  maiores  os  impactos  da

doença. Assim, o propósito deste projeto de lei é permitir que as mulheres mineiras

moradoras  das  regiões  mais  distantes  do  Estado  e  com  maiores  dificuldades  de
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acesso aos hospitais possam fazer exames preventivos do câncer em suas próprias

comunidades, inclusive aquelas localizadas nas comunidades rurais”.

Todavia,  não  obstante  seu  mérito,  o  projeto  traz  em  seu  bojo  disposições

inconstitucionais. Esta Comissão já fixou o entendimento de que projeto de lei, ainda

que de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais,

não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre

programas decorrentes desta política. Reconhecer os limites em que a legislação,

sobretudo  quando  decorrente  de  proposições  de  iniciativa  parlamentar,  pode

disciplinar uma determinada política pública importa em reconhecer, em cada caso, o

ponto  de  equilíbrio  entre  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo.  Afinal,  retirar  do

Parlamento  a  possibilidade  de  fixar  balizas  que  orientam,  de  forma  genérica,  as

políticas governamentais importa em reconhecer que o Poder Executivo as formula e

as implementa como bem entende, provocando um desequilíbrio entre os Poderes do

Estado, em ofensa ao disposto no art.  2º da Constituição da República.  Cabe ao

Parlamento fixar tais balizas, permanecendo a cargo do Poder  Executivo definir  a

melhor forma de implementá-las.

Assim, se a medida tem natureza administrativa, ela se enquadra no campo de

atribuições do Poder  Executivo,  ao qual  compete prestar  serviços públicos  ou  de

utilidade pública,  observadas  as  diretrizes  constitucionais  e  as  normas  aprovadas

pelo Legislativo, como diversas vezes esta Comissão já demonstrou no exame de

proposições  de  mesma  natureza.  Nesse  passo,  a  elaboração  e  a  execução  de

programas  são  iniciativas  que  dispensam  autorização  legislativa  e  configuram

atribuição típica  do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência  constitucional  para

realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de

temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, para obrigar o

Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência

constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem
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investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja  porque  muitos  deles  são  atividades  típicas  da  Administração,  seja  porque

restaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Não obstante isso, não se pode desconsiderar o mérito da proposição que, após as

devidas adaptações, mostra-se em consonância com o disposto no art. 6º, “caput”, da

Carta da República, segundo o qual a saúde é direito social. Não se pode olvidar,

ademais, que cuidar da saúde e assistência pública é, segundo o texto constitucional,

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios (art. 23, II). Nessa linha

argumentativa,  julgamos que a proposição pode prosperar,  desde que dela sejam

retiradas as medidas que incidem nos vícios de constitucionalidade sobre os quais

discorremos ao longo deste parecer, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.197/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre os programas de prevenção ao câncer implantados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os programas de prevenção ao câncer impla ntados pelo Estado serão

levados às diversas regiões do Estado por meio de unidades móveis de prevenção a

serem instaladas em veículos especialmente adaptados a este fim.

Art. 2º - As unidades móveis de prevenção ao câncer de que trata o art. 1º desta lei

contarão com equipe  multidisciplinar  que atuará  de  forma coordenada em todo o

Estado.

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.286/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  o  Projeto de Lei  nº  2.286/2011

concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à renovação da Carteira

Nacional de Habilitação - CNH - às pessoas que não cometeram infrações de trânsito

nos últimos cinco anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/8/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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  sob  comento  visa  a  isentar  do  pagamento  das  taxas  estaduais

relativas  à  renovação  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  as  pessoas  que  não

cometeram infrações de trânsito nos últimos cinco anos.

Inicialmente, cabe salientar que o assunto se enquadra no campo de atribuições do

Estado  membro,  uma  vez  que  toda  entidade  federada  dispõe  de  competência

constitucional  para  criar  e  extinguir  tributos  (impostos,  taxas  e  contribuições  de

melhoria), bem como para conceder isenções, observados os parâmetros definidos

na Constituição da República e na Lei Complementar Federal n 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal.

No que tange especificamente às taxas, está-se diante de uma categoria de tributo

que tem por fundamento “o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou

postos a sua disposição”, conforme estatui o art. 145, II, da Constituição Federal de

1988.

Em  princípio,  o  ente  político  que  institui  determinada  taxa  também  goza  de

competência para extingui-la, contanto que o faça por meio de lei, por se tratar de
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matéria que se enquadra no domínio da reserva legal. Consequentemente, cabe à

unidade federada que criou a taxa prever os casos de isenção, que é a dispensa legal

do pagamento do tributo.

Entretanto, essa competência encontra restrições no ordenamento jurídico nacional,

uma  vez  que  o  “caput”  do  art.  14  da  citada  Lei  Complementar  Federal  nº  101

determina que “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”.  Além disso,  o  inciso  II  do  mesmo

artigo  prevê  que  o  benefício  tributário  deve  estar  acompanhado  de  medidas  de

compensação, seja mediante a elevação da receita, seja por meio do aumento de

alíquotas ou mediante a ampliação da base de cálculo,  entre outras  providências

previstas no comando normativo.

A  ausência,  no  projeto,  do  impacto  orçamentário-financeiro  e  das  medidas

compensatórias de que trata a Lei Complementar Federal nº 101 compromete sua

tramitação.  Tal  ausência  comprova,  de  forma  inequívoca,  o  vício  de

inconstitucionalidade da proposição.

A Lei  de Responsabilidade Fiscal  não cria  exceções  quando a  matéria  envolve

perda ou renúncia de receita por parte dos entes da Federação.

Se o ato do poder  público acarreta renúncia de receita decorrente de impostos,

taxas ou contribuições, ainda que envolva valores modestos, deve ser utilizada uma

medida compensatória que proporcione o equilíbrio dos gastos públicos.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.286/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.505/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Arlen santiago,  o projeto de lei  em epígrafe “obriga os
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condutores  de veículos  de  duas  rodas  sujeitos  a  emplacamento  a  utilizar  coletes

refletivos  contendo  a  numeração  da  placa  do  veículo  na  parte  traseira  do

equipamento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

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 finalidade obrigar os condutores de motocicletas e

de  quaisquer  outros  veículos  em duas  rodas,  sujeitos  a  emplacamento,  a  utilizar

coletes refletivos, com número da placa do veículo nas costas do equipamento em

local e tamanho que possa oferecer visibilidade e permitir a sua identificação. A não

utilização do equipamento acarretaria a remoção do veículo para o depósito público,

sem prejuízo de outras sanções.

Na justificação do projeto de lei, o autor afirma que, além de prevenir problemas

como acidentes e a utilização desses veículos em práticas criminosas, o equipamento

assegura aos seus condutores maior segurança.

Analisando o projeto, contudo, vislumbramos óbices de natureza constitucional e

legal  que impedem a sua tramitação nesta Casa Legislativa,  como passaremos a

expor.

Do ponto  de  vista  jurídico-formal,  a  legislação  sobre  trânsito  é  de  competência

privativa  da  União,  nos  termos  do  art.  22,  XI,  da  Constituição  da  República.  Tal

entendimento vem sendo confirmado por decisões reiteradas do Supremo Tribunal

Federal – STF:

“É  firme  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  reconhecer  a

inconstitucionalidade  formal  de  normas  estaduais  que  tratam  sobre  trânsito  e

transporte.  Confira-se,  por  exemplo:  ADI  2.328,  rel.  min.  Maurício  Corrêa,  DJ

17.03.2004; ADI 3.049, rel. min. Cezar Peluso, DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. min.

Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 2.606, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 07.02.2003;
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ADI 2.802, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ

23.09.2005,  v.g.  Configurada,  portanto,  a  invasão  de  competência  da  União  para

legislar  sobre  trânsito  e  transporte,  estabelecida  no  art.  22,  XI,  da  Constituição

Federal. (ADI n° 3121/SP, julgamento em 17/3/2011)” .

“Obrigatoriedade de instalação de cinto de segurança em veículos de transporte

coletivo. Matéria relacionada a trânsito e transporte. Competência exclusiva da União

(CF,  art.  22,  XI).  3.  Inexistência de lei  complementar  para autorizar  os  Estados a

legislar  sobre  questão  específica,  nos  termos  do  art.  22,  parágrafo  único,  da

Constituição Federal. (ADI n° 874/BA, julgamento em  3/2/2011)”.

No uso da competência privativa, a União editou, em 29/7/2009, a Lei n° 12.009,

que  regulamenta  o  exercício  das  atividades  dos  profissionais  em  transporte  de

passageiros, mototaxista, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de

rua e “motoboy”,  com o uso de motocicleta. No seu art. 2°,  IV, estabeleceu como

condição  necessária  para  o  exercício  da  atividade  “estar  vestido  com  colete  de

segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do

Contran”.

O Contran, então, editou a Resolução n° 356, de 2/8 /2010, que regulamenta a Lei

n° 12.009.  No  art.  5°,  IV,  prevê  a  obrigatoriedade  de  utilização  do  colete  de

segurança. O Anexo III da resolução determina que “o colete é de uso obrigatório e

deve contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto à noite, em todas as

direções, através de elementos retrorrefletivos e fluorescentes combinados” e prevê

as especificações de confecção e características do equipamento de segurança.

Contudo, uma ressalva merece ser feita. Isso porque, apesar de a Lei n° 12.009, de

2009,  estabelecer  a  obrigatoriedade do uso do colete  somente  para  aqueles  que

usam as motocicletas para o exercício de atividades profissionais como transporte de

passageiros, mototáxi, entrega de mercadorias, serviço comunitário de rua e motobói,

ela encontra-se em consonância com as disposições da Lei Federal nº 9.503, de 1987

–  Código  Nacional  de  Trânsito  –,  que  conferiu  ao  Contran  a  competência  para

estabelecer  “as  normas  regulamentares referidas neste  Código  e as  diretrizes  da

Política Nacional de Trânsito”, bem como para “aprovar, complementar ou alterar os

dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito”.
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Em  atendimento  à  determinação  do  Código  Nacional  de  Trânsito  –  CTB  –,  o

Contran  editou  a  Resolução  n° 231,  de  15/3/2007,  qu e  estabelece  o  sistema de

placas de identificação de veículos. No art. 6°, pr evê que os veículos de duas ou três

rodas do tipo motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo ficam obrigados a utilizar

placa traseira de identificação com película refletiva, conforme especificado no Anexo

da resolução. Verifica-se, assim, que a resolução citada apenas estabeleceu o uso de

placa refletiva para os condutores de motocicletas, nada dizendo sobre os coletes.

É importante destacar que, segundo o CTB, no âmbito estadual, a competência do

órgão de trânsito se restringe a “cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de

trânsito,  no  âmbito  das  respectivas  atribuições”,  devendo,  portanto,  observar  as

normas gerais estabelecidas.

O  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador  constituinte  na  divisão  de

competências entre os entes federativos é o da 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. Levando em consideração que o projeto em análise tem

implicações em matéria de trânsito e transporte, que são temas que interessam a

todo o País, entendemos ser necessária a uniformidade no seu tratamento, que não

pode ser ignorada.

Em  que  pese  o  nobre  intuito  do  parlamentar,  não  pode  o  Estado  usurpar  a

competência  que  não  lhe  foi  conferida  pela  Constituição  e  editar  normas  que

extrapolem os limites de sua atribuição legislativa, como no caso em análise.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 2.505/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.526/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O  projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  “proíbe  as

operadoras de telefonia móvel de cobrar de seus usuários o serviço de 'roaming' ou

adicional de deslocamento”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, de Fiscalização Financeira e

Orçamentária  e  a  esta  Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise  pretende vedar  a  cobrança do  chamado  “roaming”,  que

consiste  em  um  adicional  incidente  sobre  a  tarifa  do  serviço  de  telefonia  celular

quando  o  consumidor  recebe  ligação  em  localidade  cujo  código  de  discagem  à

distância - DDD - é diferente do código de origem do titular da linha.

Conforme explica o autor da proposta em sua justificação, o “roaming”, inicialmente,

era cobrado pela utilização do serviço de operadora diversa, para complementação

da  ligação,  por  falta  da  existência  de  cobertura  da  própria  operadora  em  outras

localidades, o que não se justifica nos dias atuais.

Este, de fato, é um problema que aflige os usuários dos serviços de telefonia, mas

que, infelizmente, não pode ser resolvido por meio de lei estadual, conforme ocorre

no caso em análise.

O  Supremo Tribunal  Federal,  em  reiteradas  oportunidades,  tem  entendido  pela

competência privativa do poder concedente para disciplinar a prestação do serviço.

Vejamos, sob esse aspecto, o seguinte julgado dessa Corte Constitucional:

“Impossibilidade  de  interferência  do  Estado-Membro  nas  relações  jurídico-

contratuais  entre  o  poder  concedente  federal  ou  municipal  e  as  empresas

concessionárias – inviabilidade da alteração, por lei estadual, das condições previstas

na  licitação  e  formalmente  estipuladas  em  contrato  de  concessão  de  serviços

públicos, sob regime federal e municipal – medida cautelar deferida.

- Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das relações jurídico-

contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal

ou  o  Município)  e  as  empresas  concessionárias  -  também  não  dispõem  de
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competência  para  modificar  ou  alterar  as  condições,  que,  previstas  na  licitação,

acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União

(energia elétrica - CF art. 21, XII, “b”) e pelo Município (fornecimento de água - CF,

art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias de outro, notadamente se essa

ingerência  normativa,  ao  determinar  a  suspensão  temporária  do  pagamento  das

tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica,

sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob

regime  de  concessão  municipal),  afetar  o  equilíbrio  financeiro  resultante  dessa

relação  jurídico-contratual  de  direito  administrativo”.  (ADI  2.337-MC/SC,  Rel.  Min.

Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 21/6/2002).

No caso da telefonia móvel, o poder concedente é a União, que detém a titularidade

do  serviço  e  o  normatiza  por  meio  de  atos  oriundos  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel, órgão regulador instituído pela Lei nº 9.472, de 16/7/97.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.526/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 2011

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO REFERENTE AO

EXERCÍCIO DE 2010 (*)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando o disposto

nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da prestação

de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2010, encaminhadas por

meio  da  Mensagem n° 40,  de  1º/4/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em

7/4/2011.

NOTAS TÉCNICAS

Demonstrações Contábeis e Regime Contábil

As  demonstrações  contábeis  foram  elaboradas  de  acordo  com  as  Normas

Brasileiras  de  Contabilidade  e  em  conformidade  com  os  princípios  contábeis

geralmente aceitos,  critérios  e disposições  da  Lei  Federal  n° 4.320,  de  1964,  Lei

Complementar  Federal  n° 101,  de  4  de  maio  de  2000  ( Lei  de  Responsabilidade

Fiscal), atendendo à Lei Orçamentária Anual, Lei n° 18.693, de 4 de janeiro de 2010,

tendo sido adotado o regime contábil de caixa para reconhecimento e apropriação da

Receita e de competência para as Despesas, em conformidade com o art. 35, da Lei

Federal n° 4.320, de 1964.

Empresas Dependentes

A  execução  orçamentária  da  Receita  e  da  Despesa  das  Empresas  Estatais

Dependentes Emater,  Epamig e Rádio Inconfidência integram o Balanço Geral  do

Estado, parte III, Administração Indireta - Fundos Estaduais e Execução Orçamentária

das  Empresas  Estatais  Dependentes.  Para  fins  deste  Relatório,  tais  informações

foram consideradas  somente  na  análise  referente  à  Execução Orçamentária,  não

fazendo  parte  dos  dados  dispostos  nos  Balanços  Financeiro  e  Patrimonial  e  do

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O  balanço  orçamentário  tem  por  finalidade  demonstrar  a  receita  prevista  e  a

arrecadada, bem como o crédito autorizado e a despesa executada no exercício.
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Na parte das receitas, os valores estimados são os dispostos na Lei Orçamentária,

e  demonstra-se,  também,  a  previsão  atualizada  da  receita,  bem  como  o  valor

efetivamente arrecadado, e a diferença entre este último e a previsão atualizada no

exercício financeiro.

Na  parte  da  Despesa  constam  o  crédito  inicial,  o  crédito  autorizado,  a  efetiva

execução no período e a diferença.

Resultado

A realização total da receita orçamentária atingiu o montante de R$46,618 bilhões,

enquanto a execução da despesa foi de R$46,051 bilhões. Apurou-se um resultado

orçamentário superavitário de R$567 milhões.

Tabela 03 – Balanço Orçamentário Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2010

* - A tabela contendo o Balanço Orçamentário Fiscal do Estado de Minas Gerais, de

2010, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.11.2012.

Receita orçamentária

A receita orçamentária fiscal  arrecadada em 2010 alcançou o total de R$46,618

bilhões,  demonstrando  um  aumento  de  R$6,055  bilhões,  com  variação  nominal

positiva  em relação ao exercício  de  2009  de 14,93%,  já  descontados  os  valores

referentes  às  deduções  para  o  Fundeb  e  da  remuneração  dos  investimentos  do

regime próprio de previdência em renda fixa, esta última ocorrida no exercício de

2010.

Tabela 20 – Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal e Deduções

Estado de Minas Gerais - 2009-2010

* - A tabela contendo o Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal e Deduções,

período 2009/2010, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.11.2011.

Receitas Correntes

São receitas correntes as decorrentes das atividades operacionais da administração

pública,  tais  como  receita  tributária,  transferências  correntes,  de  serviços,  de

contribuições,  entre  outras.  As  Receitas  Correntes  atingiram  uma  arrecadação

superior a R$49,033 bilhões, apontando um crescimento de 15,32% em relação ao

exercício de 2009.
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Tabela 21 – Comparativo das Receitas Correntes

Estado de Minas Gerais - 2009-2010

* - A tabela contendo o Comparativo das Receitas Correntes do Estado de Minas

Gerais, período 2009/2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

Receitas de Capital

São receitas de capital as provenientes da captação de recursos por intermédio de

operações de crédito e da conversão em espécie de bens e direitos, entre outros. As

Receitas de Capital atingiram uma arrecadação de R$2,504 bilhões, acusando um

acréscimo da ordem de 16,45% em relação aos valores apresentados em 2009.

Tabela 29 – Comparativo das Receitas de Capital

Estado de Minas Gerais – 2009/2010

* - A tabela contendo o Comparativo das Receitas de Capital do Estado de Minas

Gerais, período 2009/2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

Despesa orçamentária

A Despesa Orçamentária é constituída de todos os gastos que o Estado realizou

objetivando executar ações de governo previamente estabelecidas nos instrumentos

de planejamento, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. As despesas em

2010 foram de R$46,051 bilhões.

Despesas Correntes

As despesas correntes tiveram um crescimento nominal de 16,44%, se comparadas

ao exercício anterior, e têm como principal composição as despesas com Pessoal e

Encargos Sociais, significando 44,84% da despesa total do Estado.

Despesas de Capital

A Despesa de Capital totalizou R$6,077 bilhões, representando 13,20% da despesa

total do Estado e apresentou um crescimento de 2,40% em relação a 2009.

Do montante da Despesa de Capital, os Investimentos foram os mais expressivos,

representando 65,72% desta.

A despesa total com Juros/Amortização da dívida pública atingiu o montante de

R$3,480 bilhões. De juros e encargos o Estado pagou em torno de R$2,243 bilhões,

superior em 2,08% ao valor desembolsado em 2009. Já a despesa com Amortização

da Dívida, em 2010, atingiu R$1,237 bilhão, superior em 12,69% ao valor pago em



726
____________________________________________________________________________

2009.

Tabela 04 – Comparativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa

Estado de Minas Gerais – 2009/2010

*  -  A tabela  contendo o  Comparativo  da  Execução Orçamentária  por  Grupo de

Despesa, período 2009/2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro sinteticamente pode ser assim entendido: Saldo financeiro do

exercício  anterior  (+)  Entradas  (orçamentárias  e  extraorçamentárias)  (–)  Saídas

(orçamentárias e extraorçamentárias) (=) Saldo financeiro para o exercício seguinte.

Tabela 30 – Demonstrativo Resumido do Balanço Financeiro Consolidado (1)

Estado de Minas Gerais – 2010

*  -  A  tabela  contendo  o  Demonstrativo  Resumido  do  Balanço  Financeiro

Consolidado, de 2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

BALANÇO PATRIMONIAL

Tem  por  finalidade  demonstrar  quantitativa  e  qualitativamente  a  situação

patrimonial, ou seja, seus bens, direitos e obrigações. Na área pública, as Contas de

Compensação, em que são registrados os bens, valores, obrigações e situações que,

mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio, também são evidenciadas no

Balanço Patrimonial.

Tabela 32 – Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado (1)

Estado de Minas Gerais – 2010 

* - A tabela contendo a síntese do Balanço Patrimonial Consolidado do Estado de

Minas Gerais, de 2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

INDICADORES FISCAIS

Receita Corrente Líquida

A Receita  Corrente  Líquida  é  constituída  pela  arrecadação no período de doze

meses da receita operacional do Estado, deduzido o valor transferido aos Municípios,

referente à participação destes na receita tributária,  bem como a transferência ao

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – Fundeb. O valor apurado de janeiro a dezembro de 2010

foi de R$33,179 bilhões.



727
____________________________________________________________________________

Despesa de Pessoal

A despesa de pessoal engloba o dispêndio com pessoal ativo, inativos, pensionistas

e terceirizados.

Poder Executivo

Em 2010 a despesa de pessoal do Poder Executivo atingiu o percentual de 48,61%,

enquanto em 2009 foi de 46,16%, da Receita Corrente Líquida, com variação positiva

de 5,3%.

Despesa de Pessoal Consolidada – Todos os Poderes e Ministério Público

O percentual apurado na despesa de pessoal consolidada, que engloba todos os

Poderes do Estado, foi de 55,44%, dentro do limite estabelecido pela LRF, ficando

inclusive abaixo do limite prudencial de 57,00%.

Dívida Consolidada Líquida

A  Dívida  Consolidada  Líquida  demonstra  a  capacidade  de  endividamento  do

Estado,  que  não  pode  ultrapassar  duas  vezes  a  RCL.  O  Estado  manteve-se

enquadrado nos limites estabelecidos pela LRF e atingiu o percentual de 182,34%.

Resultado Nominal

Apresenta  o  resultado  que  expressa,  na  apuração  das  necessidades  de

financiamento  do  setor  público,  o  valor  da  variação  da  dívida  líquida  de  um

determinado setor público num certo período de tempo. O resultado nominal apurado

em 2010 foi da ordem de R$8,365 bilhões, enquanto a meta para o exercício foi de

R$7,882 bilhões. Em 2009, o resultado nominal foi de R$977 milhões, e a meta fixada

pela LDO era de R$1,309 bilhão.

Resultado Primário

Demonstra o resultado alcançado pelo governo mediante o confronto entre a receita

e despesa orçamentárias excluídas destas as de caráter financeiro. No exercício de

2010, o resultado primário foi de R$1,851 bilhão, enquanto a meta estabelecida pela

LDO foi de R$1,608 bilhão. Em 2009 o resultado alcançado foi de R$1,733 bilhão, e a

meta era de R$1,644 bilhão.

Tabela 50 – Síntese do Relatório de Gestão Fiscal

Estado de Minas Gerais – 2010 

* - A tabela contendo a síntese do Relatório de Gestão Fiscal do Estado de Minas
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Gerais, de 2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

INDICADORES CONSTITUCIONAIS

Tabela 56 – Demonstrativo dos Índices Constitucionais

Estado de Minas Gerais – 2010 

* - A tabela contendo o Demonstrativo dos Índices Constitucionais do Estado de

Minas Gerais, de 2010, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

PLENO(**)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 8 DE JULHO DE 2011

RELATOR: Conselheiro Sebastião Helvécio

REVISOR: Conselheiro Wanderley Ávila

AUDITOR: Gilberto Diniz

PROCESSO N° 841.956 - Balanço Geral do Estado de Mi nas Gerais, exercício de

2010.

O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2010,

com recomendações e determinações.

Plenário Governador Milton Campos, 5 de julho de 2011

Antônio Carlos Andrada

Conselheiro Presidente

(*)  extraídas do Relatório  Contábil,  peça integrante do Balanço Geral  do Estado

relativo ao exercício de 2010.

(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

ESSENCIALIDADES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010*

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 62, inciso XXII, da Constituição do Estado, e observando o disposto

nos arts.  207, 216 e 221 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da

prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativa ao

exercício  de  2010,  encaminhada  pelo  Ofício  nº  3/2011,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 7/4/2011.

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
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Exercício: 2010

Gestor: Conselheiro Wanderley Ávila

NOTA DE CONFERÊNCIA

* - A tabela contendo a Nota de Conferência foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 12.11.2011.

RELATÓRIO DOS ATOS DE GESTÃO

A Lei Orçamentária nº 18.693, de 4/01/2010, destinou ao Tribunal  de Contas do

Estado de Minas Gerais recursos orçamentários, para o exercício de 2010, no valor

de  R$313.793.351,00  (trezentos  e  treze  milhões  setecentos  e  noventa  e  três  mil

trezentos e cinquenta e um reais), visando ao cumprimento das diretrizes, objetivos,

metas  e  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental

(PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Em 2/09/2010 foi publicada a Lei nº 19.107, que autorizou a abertura de crédito

suplementar  no  valor  de  R$12.088.948,26  (doze  milhões  e  oitenta  e  oito  mil

novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), para atender a despesas

referentes  aos  Grupos  Outras  Despesas  Correntes  e  Investimentos,  utilizando

recursos  provenientes  do  convênio  celebrado entre  o  Ministério  de  Planejamento,

Orçamento  e  Gestão e  o Banco Interamericano de Desenvolvimento  –  BID,  para

implementação  do  Programa  de  Modernização  do  Sistema  de  Controle  Externo

(PROMOEX),  e  recursos  provenientes  do  saldo  financeiro  de  recursos  ordinários

recebidos para contrapartida a convênios, do excesso de arrecadação prevista para o

exercício e da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria da Fazenda.

Em 1º/12/2010 foi publicada a Lei nº 19.225, que autorizou a abertura de crédito

suplementar no valor de R$29.295.167,07 (vinte e nove milhões duzentos e noventa e

cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos), para atender a despesas

referentes aos Grupos de Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes,

utilizando recursos provenientes do excesso de arrecadação de contribuição patronal

e dos servidores para o Funfip, do excesso de arrecadação previsto para o exercício

e do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados.

Na citada lei houve também autorização para anulação de dotação orçamentária

própria do Grupo Outras Despesas Correntes no valor de R$1.500.000,00 (um milhão
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e quinhentos mil reais) e de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) do

Grupo Pessoal e Encargos Sociais.

No  exercício  de  2010,  o  Tribunal  de  Contas  executou  o  montante  de

R$344.743.976,67 (trezentos e quarenta e quatro milhões setecentos e quarenta e

três  mil  novecentos  e  setenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  sete  centavos),  que

correspondem a 97,59 % dos créditos autorizados, conforme demonstrado a seguir:

*  -  A  tabela  contendo  a  porcentagem  do  Programa  de  Trabalho,  do  Crédito

Autorizado e  da Despesa Empenhada foi  publicada no “Diário  do Legislativo”,  de

12.11.2011.

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS POR FONTE E

GRUPO DE DESPESA

* - A tabela contendo a Composição dos Recursos Orçamentários recebidos por

Fonte e Grupo de Despesa foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

QUADRO DOS GASTOS REALIZADOS COM PESSOAL POR CATEGORIA

FUNCIONAL

* - A tabela contendo os Gastos Realizados com Pessoal por Categoria Funcional

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

COMPARATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

*  -  A tabela  contendo  o  Comparativo  das  Despesas  com  Pessoal  e  Encargos

Sociais foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM

* -  A tabela  contendo os Responsáveis  por  Diárias  de  Viagem foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS

* - A tabela contendo os Responsáveis por Adiantamentos foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 12.11.2011.

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL 142.01.01.00.00

UNIDADE EXECUTORA: 1020001 

* - A tabela contendo o Relatório de Movimentação de Bens Móveis, Conta Contábil

142.01.01.00.00, Unidade Executora 1020001, foi publicada no “Diário do Legislativo”,
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de 12.11.2011.

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL 142.01.01.00.00 

UNIDADE EXECUTORA: 1020003

* - A tabela contendo o Relatório de Movimentação de Bens Móveis, Conta Contábil

142.01.01.00.00, Unidade Executora 1020003, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 12.11.2011.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS EM 2010

CRÉDITO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2009

* - A tabela contendo o Demonstrativo de Repasses Financeiros recebidos em 2010

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

*  -  A tabela  contendo os  Recursos  recebidos  para  Execução  de  Convênios  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.11.2011.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FINANCEIROS, INCLUSIVE ESCRITURAIS, DO

EXERCÍCIO DE 2010 

*  -  A  tabela  contendo  o  Demonstrativo  de  Repasses  Financeiros,  inclusive

Escriturais,  do  exercício  de  2010,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

12.11.2011.

Nota:

1) Extraídas dos documentos que compõem a prestação de contas do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2010.

ATAS

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

LEGISLATURA EM 10/11/2011

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo
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José Domingos - Antônio Júlio - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fred

Costa - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

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

ordinária de quarta-feira,  dia 16,  às  14 horas, com a seguinte ordem do dia:  (-  A

ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 16/11/2011.).

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro e da Deputada Luzia Ferreira

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

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

do Sr. Presidente - Exibição de vídeo - Palavras da Defensora Pública-Geral Andrea

Abritta Garzon Tonet -  Palavras do Secretário Gil  Pereira - Palavras do Secretário

Wander Borges -  Palavras do Deputado André Quintão - 2º Painel: Composição da

Mesa - Palavras da Sra. Presidente -  Palavras do Sr. Patrus Ananias - Palavras da

Sra.  Carla  Bronzo  Ladeira  Carneiro  -  Palavras  do  Sr.  Márcio  Antônio  Salvato  -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bonifácio  Mourão  -  Carlin  Moura  -  Duarte  Bechir  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Valadares  -  Ivair  Nogueira -  Luiz Henrique -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara  -

Rogério Correia - Sebastião Costa - Ulysses Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - 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.
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Ata

- O Deputado Carlin  Moura,  2º-Secretário  "ad hoc",  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  que  tem  como  objetivos:  identificar  as  principais  questões

relacionadas com a pobreza e com as desigualdades sociais e regionais em Minas

Gerais; avaliar  as principais políticas públicas em curso que estejam associadas à

erradicação da pobreza e ao enfrentamento das desigualdades sociais e regionais;

propor  ações  que  visem  à  erradicação  da  pobreza  e  ao  enfrentamento  das

desigualdades sociais e regionais, a partir da articulação de desenvolvimento social e

econômico, sob uma perspectiva de atuação federativa, redistributiva, intersetorial e

ambientalmente  sustentável;  e  subsidiar  a  revisão  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  e a elaboração do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2012-2015 no que diz respeito à erradicação da pobreza e

ao enfrentamento das desigualdades sociais e regionais.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa, para o 1º Painel, os Exmos. Srs.

Deputado Wander Borges, Secretário de Desenvolvimento Social,  representando o

Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  Deputado  Gil  Pereira,  Secretário

Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e  do

Norte de Minas; e Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação

Popular e coautor do requerimento que deu origem a este seminário; a Exma. Sra.

Deputada Luzia Ferreira, coautora do requerimento que deu origem a este seminário;

o  Exmo.  Sr.  Conselheiro  Cláudio  Couto  Terrão,  representando  o  Presidente  do

Tribunal de Contas, Conselheiro Antônio Carlos Andrada; a Exma. Sra. Andrea Abritta

Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado;  e  o  Exmo.  Sr.  Jorge  Nahas,

Secretário de Políticas Sociais  de Belo Horizonte, representando o Prefeito  desse

Município Sr. Márcio Lacerda.

Registro de Presença
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O locutor - Registramos a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs. Vereador

Arnaldo  Godoy;  Carlos  Augusto  Araújo  Cateb,  Presidente  da  Associação

Profissionalizante  do  Menor  -  Assprom  -;  e  Geraldo  Magela  da  Silva,  Diretor  da

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -; e das Exmas.

Sras. Kelly Rossana Borges, gestora da Secretaria de Promoção Social e Habitação

de Boa Esperança; Ana Paula Gusmão, representando a Secretaria de Trabalho e

Emprego;  Nívia  Soares,  Subsecretária  de  Assistência  Social;  Elizabeth  Leitão,

Secretária  Adjunta  de  Assistência  Social  de  Belo  Horizonte;  e  Fátima  Aguiar,

Coordenadora do Programa Nova Lima sem Miséria.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  de

Minas Gerais, dileto amigo Deputado Wander Borges, representando o nosso querido

Governador  Antonio  Anastasia;  o  Exmo.  Sr.  Secretário  de  Estado  para  o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, fraterno

amigo Gil Pereira; o Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas  Gerais,  grande colaborador,  timoneiro

deste  belíssimo  evento,  querido  amigo  Deputado  André  Quintão,  coautor  do

requerimento que deu origem à realização deste seminário; a Exma. Sra. Deputada

Luzia  Ferreira,  sempre  brilhando e sempre  prestando elevada contribuição a  esta

Casa, querida amiga e coautora do requerimento que deu origem à realização deste

seminário;  e  o  Exmo.  Sr.  Conselheiro  Dr.  Cláudio  Couto  Terrão,  representando  o

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Antônio

Carlos Andrada. Quero cumprimentar com muita alegria e entusiasmo a Exma. Sra.

Andrea Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais - muito grato pela

sua  presença  sempre  valiosa.  Também  quero  registrar  aqui  a  presença  dos

Deputados  e  das  Deputadas  que  aqui  se  encontram.  Com  encantamento  e

antecipadamente agradeço aos palestrantes Sr. Márcio Antônio Salvato e Sra. Carla

Bronzo Ladeira Carneiro e, com muito carinho, afeto e apreço, a esta referência do
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Parlamento de Minas, esta referência de Minas, o querido amigo, professor, Ministro,

Deputado,  Prefeito  e  servidor  público  Patrus  Ananias,  cuja  trajetória  é  realmente

encantadora,  e  é  com muita  alegria  que a  Assembleia  de  Minas  o  acolhe  neste

instante. Senhoras, senhores, representantes de entidades, querido amigo Vereador

Arnaldo Godoy - aliás, estou achando que o Plenário tem que ser um pouco maior,

porque estamos com dificuldade em acolher da melhor maneira possível os queridos

mineiros que ora engrandecem esta Casa de Minas -, sejam muito bem-vindos. Ainda

existem algumas cadeiras disponíveis. Gostaria de sugerir aos servidores da Casa

que providenciem a instalação de mais cadeiras no Plenário.

Bom  dia,  mineiros  e  mineiras!  O  Deputado  Dinis  Pinheiro  não  tem  muita

formalidade. Prefiro falar de forma espontânea, e este é o mote da minha caminhada.

Gosto de falar com o coração. Estou muito feliz em estar presidindo o Parlamento de

Minas  por  confiança  dos  queridos  colegas  e  promovendo  todo  esforço  para  que

possamos, de fato, dignificar as belas, caras e raras tradições do Estado de Minas

Gerais.

É muito difícil exercer a vida pública, mas digo a vocês: é muito gratificante exercer

a vida pública. Sou apaixonado pela vida pública. Por influência do meu saudoso pai,

Vereador e Prefeito de uma cidade muito pobre, tive a oportunidade de absorver bons

ensinamentos. Sob a sua inspiração permanente, procuro, querido Patrus Ananias,

ser  empregado  capaz,  dedicado,  honesto  dos  mineiros  e  das  mineiras.  Quando

Prefeito  de Ibirité  -  a  estrutura da  Prefeitura  era tão  somente  uma carroça -,  ele

acreditou, foi perseverante, trabalhou, idealizou, sonhou com uma Ibirité melhor. Hoje

tenho a alegria de dizer que Ibirité melhorou sobremaneira.

Essa  sua  inspiração  e  os  ensinamentos  da  minha  querida  mãe,  professora,

acabaram por me levar à vida pública. Aqui cheguei em 1994. Mesmo diante das

nossas  fragilidades,  dos  nossos  vícios,  dos  nossos  erros,  o  meu  trabalho  tem

apresentado resultados  positivos,  haja vista que exerço  mandato  pela quinta  vez,

agora de forma mais responsável, exercendo a Presidência do Parlamento de Minas.

E o parlamento tem função muito bonita,  louvável,  desde que exercida com zelo,

dedicação e honestidade, para ser cumprida de forma nobre: a função de melhorar a

vida das pessoas.
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Algo  nos  chama,  convoca-nos  neste  momento:  900  mil  mineiros  vivem  em

dificuldade, em situação de agrura, de miséria. A Assembleia não poderia fechar os

olhos diante dessa dura e cruel realidade. É um drama social que todos vivenciamos.

Cabe a cada um de nós, de forma intransferível,  abraçar essa responsabilidade e

envidar  todos os esforços para  que esses 900 mil  mineiros  mais  pobres  possam

romper os laços da miséria. É isso o que estamos fazendo; é isso o que vocês estão

fazendo. Quero louvar a dedicação de cada um de vocês, esta entrega, este espírito

empreendedor  e,  muito  mais  que isso,  este  traço  de  solidariedade que  cada  um

revelou e sempre revela a todos nós.  O mineiro é isto:  simples,  sereno,  mas um

homem de fé, determinado, solidário. Certamente essa solidariedade comum haverá

de nos conduzir a um novo rumo, a um novo caminho que possa conceder a essas

pessoas pobres as oportunidades que tivemos, de sonhar, de comprar um carro, ter

um bom emprego, comprar um lote e construir uma casa, colocar o filho na faculdade

ou  num  curso  técnico.  É  isso  o  que  desejamos  a  essas  pessoas,  que  até  hoje,

lamentavelmente, tiveram essas oportunidades negadas, seus direitos violados.

Reconheço que o nosso Brasil passa por um ciclo altamente virtuoso, sobretudo

nos últimos anos, com a execução do Plano Real, com o trabalho dos ex-Presidentes

Itamar e Fernando Henrique, com o olhar social, caridoso e bondoso do Presidente

Lula, a que a Dilma Rousseff agora dá sequência. Em Minas, o Aécio Neves deixou

marco  extraordinário  de  avanços,  conquistas  e  realizações,  a  que  o  Governador

Anastasia  dá  sequência.  Projetos  importantíssimos  foram  implementados  -  nada

melhor que a presença dos Secretários Gil Pereira e Wander para corroborarem o

que falo -,  como o Travessia,  o Porta  a Porta,  o Poupança Jovem,  o  Proacesso.

Enfim, é dessa forma que vamos construir um mundo melhor, um Brasil mais fraterno

e solidário. Mas temos de reconhecer que ainda não fomos competentes o suficiente

para  dar  a  esses  16  milhões de  brasileiros  -  neste  Estado,  900  mil  mineiros  -  a

mesma sorte, a mesma luz, as mesmas oportunidades. É para essas pessoas que

cada um de vocês está trabalhando; é para essas pessoas que temos o dever de

trabalhar e estamos duramente trabalhando. Acredito na capacidade construtiva de

cada um de vocês; acredito muito na força, na aptidão, na garra, na dedicação do

Parlamento de Minas, por mais que alguns setores da imprensa, muitas vezes, não
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compreendam a dimensão deste Parlamento.

Sou apaixonado por este Parlamento. Acredito e tenho certeza absoluta de que esta

é e será uma das contribuições mais importantes ao Estado de Minas Gerais, este

seminário, querido Deputado André, cujo objetivo é erradicar a miséria no Estado de

Minas Gerais. Foi um momento muito bonito e rico. Tive oportunidade de comparecer

a quase todos os encontros -  a alguns lamentavelmente não fui por questões de

saúde, que, naqueles momentos, não me auxiliou. Mas foi um momento bonito, um

momento  maravilhoso,  encantador.  Vocês,  senhoras  e  senhores,  debatendo,

discutindo  a  vida  do  semelhante,  do  próximo,  trazendo  sua  sugestão,  sua

contribuição, com o objetivo de melhorar a vida do próximo, a vida do semelhante. É

algo  nobre,  é  algo  bonito,  é  isso  que  o  Parlamento  faz,  e  espero,  do  fundo  do

coração,  que este seminário traga um documento elevado,  de conteúdo rico,  que

possa embasar,  queridos Deputados, o PMDI, o PPAG, a Lei do Orçamento. Que

possa também apresentar sugestões a todas as outras instituições, que enriqueça a

agenda do governo federal;  que todos nós possamos,  sim,  fazer  esse verdadeiro

mutirão de solidariedade e que, dessa forma, edifiquemos este Estado sonhado e

desejado por todos nós.

Tenho certeza de que a presença de cada um é a representação de que queremos,

desejamos  e  sonhamos um Estado melhor.  Aliás,  Guimarães  Rosa já  falava  que

“Minas  são muitas”,  mas  eu lhes  digo:  quero  e  tenho  certeza  de que  todos  nós

desejamos que todas as Minas sejam boas para todos os mineiros. Não podemos

aplaudir essa Minas que tenha cidadão de primeira categoria, que tenha mineiro de

segunda categoria, de terceira categoria. Queremos, do fundo do coração, que todos

os mineiros tenham uma boa vida, uma vida plena,  saudável,  gratificante, criando

seus filhos com dignidade. Se existe a democracia, se existe o Parlamento de Minas,

é porque temos de trabalhar para aquele que expressa o cargo mais importante da

democracia, que é o cargo de cidadão. Esse é o cargo mais importante, é para ele

que temos de trabalhar, e, por isso, temos a obrigação de formar pessoas, de formar

cidadãos, de propiciar-lhes uma vida de dignidade.

Digo e reafirmo: de que adianta uma sociedade livre, um Estado que cresce, um

Brasil  próspero  se  não  podemos  salvar  os  muitos  que  são  pobres?  E,  se  não
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podemos fazê-lo, certamente não poderemos salvar os poucos que são ricos. Daí a

necessidade da entrega de cada um de nós, de nosso saber, de nossa generosidade.

Tenho certeza, acredito e confio piamente que este seminário apresentará para todo o

Estado, para todo o País este esforço grandioso que se faz pelo Brasil afora para a

erradicação da miséria,  para  que apresentemos  uma síntese bem fundamentada,

com sugestões, aperfeiçoamentos das legislações existentes e com a observação da

chegada de tantas outras legislações fundamentais para a execução desse papel.

Muito mais que isso, que nosso trabalho, esta nossa peregrinação possa despertar

permanentemente o instinto inabalável de cada mineiro, de cada ser humano para a

caridade,  para  o  amor,  para  a  justiça  e  que  todo  mineiro  possa  ter  o  rosto  da

felicidade, que todo mineiro possa ter o rosto da satisfação, que todo mineiro possa

ter o rosto da dignidade.

Um grande abraço. Quero, em nome de todos os Deputados, agradecer a presença

de vocês, dos senhores e das senhoras. É dessa forma, com união, com abnegação,

com dedicação, com carinho, com espírito cristão, que construiremos um Estado mais

solidário,  mais  humano  e  muito  mais  cristão.  Mãos  à  obra,  queridos  mineiros  e

mineiras.

O  locutor  -  O  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  contou  com  12

encontros  regionais,  que foram realizados nos Municípios  de Ribeirão das Neves,

Araçuaí,  Governador  Valadares,  Patos  de  Minas,  Paracatu,  Montes  Claros,  Sete

Lagoas, Uberlândia, Divinópolis, Pouso Alegre, Muriaé e Teófilo Otôni. Os encontros

regionais  contaram  com  mais  de  3.500  participantes,  que  se  envolveram

intensamente nas discussões para o enfrentamento da pobreza e a superação das

desigualdades sociais e regionais. Para viabilizar a realização desses encontros, a

Assembleia  percorreu  quase 10.000km em mais  de  150  horas  de  deslocamentos

pelas  estradas  de  Minas,  com  a  participação  de  33  Deputados  e  mais  de  100

servidores. As propostas recebidas nesses encontros foram sistematizadas e servirão

de  subsídio  para  as  discussões  nos  grupos  de  trabalho  durante  este  seminário

legislativo.

Exibição de Vídeo

O locutor - Assistiremos agora a um vídeo institucional com imagens e depoimentos
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dos encontros regionais realizados.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Defensora Pública-Geral Andrea Abritta Garzon Tonet

Bom  dia  a  todos.  Na  pessoa  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  cumprimento  os

componentes  da  Mesa  anteriormente  nominados  e  saudados  e  os  colegas

Defensores Públicos  presentes.  Vou  iniciar  a  minha fala  mencionando a  seguinte

frase de Santo Agostinho: “Nada do que é humano me é indiferente”. Essa frase se

encaixa como uma luva para este seminário, para este projeto, para esta iniciativa da

Assembleia Legislativa,  a qual  nasceu pelas  mãos do Deputado,  com o apoio da

Deputada Luzia Ferreira e do Deputado André Quintão. Isso aconteceu num momento

absolutamente oportuno, em que a população de rua, que em inúmeras reportagens

vem  sendo  chamada  de  população  invisível,  composta  das  denominadas  “não

pessoas”;  comemora  hoje  uma  vitória:  no  próximo  censo,  serão  efetivamente

catalogadas pelo IBGE. Até agora elas não existem em termos de estatística, o que é

absolutamente espantoso: não existem, não são notadas.

Deputado Dinis, passei o final de semana mortificada. Foi um final de semana de

frio, de chuva, em que a comunidade Zilah Spósito foi literalmente “tratorada”. Vinte e

cinco  famílias  foram  desabrigadas  sem  mandado  judicial.  Desculpe-me  da

solenidade, se falo demais. Desculpe-me se não é oportuno dizê-lo, mas é papel da

Defensoria Pública expor a situação, porque nada do que é humano pode nos ser

indiferente. Essas 25 famílias que ficaram desabrigadas têm muito que ver com este

seminário, com esta proposta da Assembleia, têm que ver com o frio, com a fome,

têm que ver com a sede de justiça. Acho que as pessoas que vivem abaixo da linha

da pobreza estão fartas de “sopão”; estão fartas de distribuição de cobertores; estão

fartas de retórica; estão fartas de “encontros poéticos”. É preciso agir, Deputado. É

preciso agir, Deputado André Quintão.

Reputo que a Assembleia Legislativa encontrou efetivamente na Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais uma parceira verdadeira. Esta é a Casa do povo, e, toda

vez que venho aqui, sinto-me abrigada, sinto-me acolhida, porque esta é a Casa do

cidadão mineiro. Entro aqui como se entrasse em minha casa. O projeto Minas mais

Igual,  mais  que um  projeto  político,  é  um  projeto  cristão.  Outro  dia,  ouvindo  um
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discurso  do  Prof.  Anastasia,  meus  olhos  ficaram  marejados,  porque  ele  disse  ao

Deputado Dinis que, para ser um grande político, é preciso ser humilde, e V. Exa. o é.

Por isso, como cidadã mineira, acredito neste projeto de V. Exa. e me sinto acolhida

nesta Casa. Acredito no projeto Minas mais Igual. Ele deve sair do papel, pois não

conseguiremos tirar 16 milhões da pobreza com um passe de mágica: precisamos

agir. Toda vez que um de nós consegue fazer a sua parte, é um passo importante.

Quem está presente aqui hoje está disposto a fazer a sua parte. Sob a batuta de V.

Exa.,  estamos como soldados para cumprir  nosso papel,  para fazer  de Minas um

lugar “mais igual” para se viver, caminhando junto com a população dos excluídos,

tirando-a  da  invisibilidade,  ajudando  essas  pessoas  a  serem  vistas,  a  serem

enxergadas pelas demais, que constituem a sociedade politicamente organizada. Que

essas  pessoas  tenham  direito  a  ter  direitos  e  que  sejam  acolhidas  nos  abrigos!

Sabemos  que  os  albergues  masculinos  estão  superlotados  e  que  não  existem

albergues femininos. A população feminina de rua está cada vez mais discriminada.

Também  sabemos  dos  problemas  enfrentados  pelas  comunidades  dos  morros.

Existem muitos problemas a serem resolvidos, mas estamos confiantes em que a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais seja uma parceira nesta caminhada,

junto com a Assembleia Legislativa. Vamos tirar as propostas do papel e caminhar ao

lado  dos  marginalizados,  educando-os  em  relação  aos  seus  direitos,  com  ações

proativas, agindo nas comunidades, dando condições a essas pessoas de conhecer

as vias de acesso aos seus direitos, como é o caso da Assembleia Legislativa e da

Defensoria Pública.

Ontem à noite visitei meu irmão, que está hospitalizado. Foi uma noite muito fria.

Quando entrei em meu carro, veio um senhor me pedir um trocado. Decidi dar um

pouquinho  mais:  um  sorriso,  uma  palavra.  Perguntei  o  nome  dele,  se  tinha  um

guarda-chuva e para onde ia. Ele me disse que ficava por ali mesmo. Ao final, ele

sorriu para mim - tinha apenas um dente na boca - e me disse: “Obrigado, dona.

Obrigado pelo sorriso”.

Espero que num futuro bem próximo estejamos preparados e aparelhados para dar

muito mais que trocados e muito mais que sorrisos. O Minas mais Igual vai nos dar

condições para isso.
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Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão, peço licença para quebrar o protocolo e

homenagear meus colegas Sérgio Riani e Felipe Soledade, que foram os grandes

protagonistas  desse  projeto.  É  uma  singela  homenagem  da  Associação  dos

Defensores Públicos, na forma de uma placa. Se me permitem, gostaria que os Srs.

Sérgio Riani e Felipe Soledade fizessem a leitura dos dizeres contidos na placa. Este

é um movimento de verdadeiros cidadãos e um grande momento para a sociedade

mineira. Por isso este pequeno gesto que traduz um grande carinho.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Secretário Gil Pereira

Sr. Presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores

aqui  presentes  e  de  parabenizar  V.  Exa.  pela  realização  de  um  seminário  tão

importante, com o incentivo do Deputado André Quintão e da Deputada Luzia Ferreira

e apoio de todos os Deputados.

Representamos  a  mesma  região  de  Patrus  Ananias:  o  Norte  de  Minas,  o

Jequitinhonha  e  o  Mucuri,  que,  como  todos  sabem,  é  uma  região  especial.  No

entanto, quando o ex-Governador Aécio Neves assumiu o governo, em 2003, criou a

Secretaria  de  Estado  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  do  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas.  Posteriormente,  em  janeiro  do

corrente ano,  o Governador Antonio Anastasia tornou-a permanente, por causa da

importância que ele dá à região. Para terem uma ideia da importância dessa região,

os 188 Municípios representam as áreas territoriais somadas dos Estados de Sergipe,

de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba. Em nossa região, só o sertão; por essa

razão, um dos programas do governo estadual trata do aproveitamento da água. Esse

assunto está sendo discutido neste seminário. Se Deus quiser, no ano próximo, com

o apoio da Assembleia, iremos potencializar as políticas públicas para a região.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que, em 2/5/2011, o Governador criou o Comitê do

Norte, para que o Estado “converse” com o Estado e o Estado “converse” com a

sociedade, de maneira que, em vez de as pessoas irem até o Estado, o Estado vá até

elas.  Da mesma forma,  Anastasia determinou que as 22  Secretarias  e os  órgãos

públicos  apresentem  cinco  projetos  por  ano  para  o  desenvolvimento  dos  188

Municípios do Norte.
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Portanto, por intermédio da Secretaria,  todos os anos já teremos o que está no

Orçamento, mas também teremos cinco ações para o Jequitinhonha, o Mucuri e o

Norte de Minas.

Em 15/7/2011, na minha Montes Claros, ele abordou a criação da Sudene mineira e

já enviou matéria  sobre o assunto a esta Casa.  Está nas comissões,  e deve ser

aprovado logo o projeto que cria incentivos fiscais para os 188 Municípios da região.

A Deputada Luzia me diz que já foi votado no 1º turno. Além dos incentivos fiscais, há

também o Findes, que tem o objetivo de potencializar o processo. As empresas que

desejarem se instalar na região obterão juros subsidiados, por meio do BNDES. Da

mesma  forma,  o  Governador  encaminhou  à  Assembleia  o  projeto  do  Fundo  da

Erradicação da Miséria. Essas são algumas das políticas públicas que o Governador

Antonio  Anastasia  tem  empreendido.  Repito,  iniciaram-se  na  gestão  do  ex-

Governador Aécio Neves e têm tido continuação, com muita força, na administração

Anastasia.

Parabenizo  a  Assembleia  Legislativa;  parabenizo  os  Deputados,  em  especial  o

Presidente, que é o maestro nesta Casa. Não tenho dúvida de que, após o dia 26, V.

Exas.  contribuirão  ainda mais  para  erradicar  as  desigualdades em nosso Estado.

Muito obrigado.

Palavras do Secretário Wander Borges

Sr. Presidente, senhoras e senhores, permitam-me falar da tribuna porque, afinal de

contas, faço parte desta Assembleia Legislativa, honro muito o Parlamento e penso

que esta é a Casa das discussões e das soluções. Cumprimento o colega Deputado

Dinis Pinheiro, que, além da sua envergadura e humildade, tem a sensibilidade de

entender as reais necessidades para a construção de um mundo melhor.  V. Exa.,

Deputado Dinis, tem-nos dado um grande exemplo do que é ser parlamentar, por sua

conduta, sua forma de agir. Lembro-me de uma conversa que tivemos uns dias atrás,

por ocasião da discussão relativa às pessoas portadoras de necessidades especiais.

V. Exa. me disse alto e bom som: “Que bom se tivéssemos um mundo diferente, onde

todos  tivessem  oportunidade  de  ser  felizes  como  estou  sendo  neste  momento”.

Rendo a você as nossas homenagens e, por seu intermédio, ao colega Deputado

André Quintão, que também tem-se dedicado ao combate à pobreza e à miséria. É
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um  dos  grandes  parlamentares  desta  Casa,  juntamente  com  essa  menina,  a

Deputada Luzia Ferreira, ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte.

Na  pessoa  de  vocês,  quero  abraçar  carinhosamente  cada  um  dos  senhores  e

senhoras presentes, a Dra. Andréa, o Jorge, o nosso amigo Cláudio, representando o

Tribunal de Contas de Minas Gerais, as senhoras e senhores presentes. Na pessoa

da  Consolação,  que  teve  um  trabalho  árduo  e  profícuo  neste  final  de  semana,

juntamente  com  a  Subsecretária  Nívea,  aqui  presente,  na  condução  da  9ª

Conferência  da  Assistência  Social,  saúdo  todos  os  participantes.  Tivemos

oportunidade, Dra. Andréa, de reunir mil pessoas no Sesc Venda Nova, durante três

dias,  numa  avaliação  profunda  daquilo  que  todos  nós  defendemos  a  partir  da

Constituição  de  1988.  Na  ocasião,  criou-se  o  entendimento  da  assistência  social

como um dever do Estado e um direito do cidadão, o que também é defendido pelo

ex-Prefeito,  ex-Deputado,  ex-Ministro  Patrus  Ananias,  professor  brilhante  que nos

apoia e que sempre traz a Minas Gerais um encaminhamento diferente, um olhar

diferente da questão da assistência social.

Na  sexta-feira,  em  conversa  com  o  Governador  Prof.  Antonio  Anastasia,  pedi

orientação  sobre  a  retórica  desse  caso.  Ora,  esta  é  muito  simples.  Minas  vem

consolidando  um  caminho  de  combate  à  miséria  e  à  pobreza.  A  Assembleia

Legislativa  é  um  dos  nossos  norteadores.  Neste  momento,  tramita  nesta  Casa  o

Projeto de Lei nº 2.446/2011, de iniciativa do Poder Executivo, feito a quatro mãos

sob a responsabilidade do Governador Prof. Antonio Anastasia, que cria o Fundo de

Erradicação  da  Miséria.  Este  seminário  ocorre  em  boa  hora,  pois  muitas  das

propostas  defendidas nos 12  encontros  regionais  do  Estado,  que culminarão nas

oficinas, poderão ser o objeto de avaliação e revalidação do que estamos construindo

em  Minas  Gerais,  tendo  esse  fundo  o  objetivo  de  minimizar  as  privações  da

sociedade mineira.

O próprio vídeo demonstra a todos nós o que devemos combater: são 16 milhões

de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Em Minas, 4,2% da população não

tem banheiro, não tem escolaridade adequada, não tem emprego e não tem água, tão

demandada pelo Secretário Gil Pereira, que tem sido um defensor intransigente da

inserção da água, especialmente nas regiões mais pobres de Minas, nos Vales do
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Mucuri, do Jequitinhonha. Ou seja, temos um forte desafio.

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, Deputado Adelmo, até o momento o governo

do Estado de Minas Gerais visitou cerca de 100 mil casas, dentro do programa Porta

a Porta, que integra um encaminhamento do governo federal,  que é o Brasil  sem

Miséria.  Na realidade,  é  o  chamado  Busca Ativa,  que  Minas  começou  há  algum

tempo.  Trata-se  de  um  programa  que  avalia  as  privações  de  cada  cidadão,  e

caminhamos para 160 Municípios. Dessa forma, as políticas poderão ser desenhadas

de forma efetiva. Às vezes o governo federal pensa sobre um quesito, o municipal

sobre outro e o Estado tem um terceiro entendimento. Essa comunicação entre as

três esferas nos dá o direcionamento do que devemos fazer, quando buscamos esse

entendimento no Porta a Porta.

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, estamos felizes porque há uma mudança de

comportamento do conjunto da sociedade. A valorização do que era permanente -

tijolo, areia e brita - dá lugar a um entendimento de investimento no ser humano, na

mudança de comportamento do ser humano. Mudar as pessoas para o bem é nosso

maior desafio. E esse é o nosso maior desafio, ou seja, mudar as pessoas para o

bem. Sr. Presidente Deputado Dinis Pinheiro, entendemos que este seminário vem ao

encontro de um grande anseio da sociedade. Essas propostas, que subsidiarão o

próprio PPAG e o PMDI, são de excelente valor.  Às vezes o Parlamento fica um

pouco  esquecido,  mas  é  dele  que  saem  as  propostas  que  mudam  a  vida  das

pessoas, não de acordo com a necessidade e com a velocidade que pretendemos,

mas tudo em política é uma construção. Há muito a ser melhorado. Gosto sempre de

dizer que, em 1993, através da Lei nº 8.742, foi criada a Lei Orgânica da Assistência

Social - Loas. Depois, muito aconteceu. Este ano culminou com a Lei nº 12.435, da

criação do Suas.

Política é uma construção permanente. E vemos as mudanças. O Secretário Gil

Pereira expôs a questão dos programas, como o próprio Proacesso, do governo de

Minas Gerais, que levou asfalto a praticamente todas as regiões que até então não

eram  interligadas.  Na  época  de  chuva  o  cidadão  não  conseguia  escoar  a  sua

pequena produção e levar o seu leite à cooperativa. Isso foi construído. O Poupança

Jovem, programa do governo do Estado, já atende 70 mil alunos do ensino médio e
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reduziu sobremaneira a evasão escolar, demonstrando ser um projeto muito mais de

cidadania. Aqui faço um parêntese: no que diz respeito às meninas, o programa é

mais determinante, e, em relação aos rapazes, não é tanto. Precisamos estudar esse

fenômeno. As mulheres são mais ativas nesses encaminhamentos.

E vamos caminhando.  Por  que não falar  do  nosso Banco Travessia?  O ensino

fundamental de Minas, na gestão do ex-Governador e atual Senador Aécio Neves,

passou  a  ser  de  nove  anos.  Na  avaliação  de  porta  a  porta  nesses  quase  155

Municípios, verificamos que, em média, sobretudo nas cidades com IDH baixo, as

pessoas estudam, de cada nove anos do ensino fundamental, de três a quatro anos.

Isso também é pobreza e leva à miséria e à falta de entendimento. Talvez com este

seminário possamos corrigir essa questão.

Poderíamos  discorrer  sobre  outros  assuntos,  mas  tenho  de  dizer  que  este

seminário vem colaborar com aquilo que está sendo feito pelo governo de Minas. Na

quinta-feira tive oportunidade de participar, com o Presidente do Ceas e o Deputado

André  Quintão,  da  abertura  da  9ª  Conferência  Estadual  da  Assistência  Social.  O

problema é um copo d'água pela metade, que nos transmite aquilo que temos de

refletir: fizemos muito, mas há muito a ser feito. Temos grandes desafios pela frente.

Estamos chegando ao final do ano, quando comemoraremos o Natal. Nessa época,

muitos  abastados  passam  a  desenvolver  as  suas  políticas  de  bom  moço  nas

comunidades miseráveis e pobres, mas, quando chegam janeiro, fevereiro e março,

os problemas continuam. Precisamos de políticas sustentáveis, que mudem a vida

das pessoas permanentemente.

Meus amigos e minhas amigas, estamos avançando com o copo d'água. Ministro

Patrus Ananias, há 1.073 Cras e 200 Creas instalados em Minas Gerais. Isso é um

avanço. Repito: ser feliz não é ter o melhor veículo, ter a melhor casa; ser feliz é ter a

oportunidade de enxergar nas pequenas coisas aquilo que Deus nos determinou aqui;

é  agradecer  permanentemente  a  oportunidade  de,  numa  noite  fria,  termos  um

pequeno cobertor para nos esquentar - vejam que há gente aqui com cobertor; é ter a

oportunidade de tomar um belo copo d'água; é ter a oportunidade que estamos tendo

agora,  por  meio  da  Assembleia  Legislativa  e  na  Presidência  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, de discutir de onde viemos, onde estamos e o que queremos - e queremos
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que  todos  sejam  abençoados  na  plenitude  e  tenham  direito  às  mesmas

oportunidades. Saúde e paz, em nome do Governador. Contem com Minas Gerais,

que estará ao lado da Assembleia, recebendo todas as propostas que aqui serão

apresentadas, para que possamos tê-las, ao longo do nosso governo, como política

efetiva que possa mudar a vida dos cidadãos, que, às vezes, são aqueles invisíveis.

Vamos tornar os invisíveis visíveis. Muito obrigado pela oportunidade.

Palavras do Deputado André Quintão

Bom  dia  a  todos  os  participantes  deste  seminário  legislativo.  Na  pessoa  do

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, cumprimento os demais integrantes

da Mesa. Serei breve e, sendo o último a me pronunciar, vou resgatar um pouco do

processo  deste  seminário  e  um  pouco  da  nossa  expectativa  do  que  poderemos

cumprir nesses três dias e fazer dois registros importantes.

O primeiro registro é sobre o papel da Assembleia Legislativa na articulação para a

realização deste seminário. Este seminário não se restringe a esses três dias; é um

processo que teve início no primeiro semestre, com a organização de um ciclo de

debates sobre o Brasil Sem Miséria. Aqui quero fazer um registro de reconhecimento

ao Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que tomou a decisão política de tornar esse

tema prioritário,  do ponto de vista institucional,  para a Assembleia Legislativa este

ano,  e  orientou  a  realização de um  seminário  legislativo  regionalizado,  com uma

abrangência temática maior, que é a pobreza e a desigualdade em Minas Gerais. A

partir  daí recebemos a colaboração de 85 entidades parceiras. Na pessoa da Dra.

Andréa,  da  Defensoria  Pública,  cumprimento  cada  uma  dessas  85  entidades

copartícipes.  Fizemos  mais  de  10  longas  reuniões  preparatórias.  Realizamos

comissões  técnicas  interinstitucionais  em seis  temas,  dois  eixos,  desenvolvimento

econômico e desenvolvimento social, que produziram um conjunto de 90 propostas.

Com essas propostas disponibilizadas por meio de um processo aberto de consulta

pública  pela  internet,  surgiram  mais  172  propostas.  A partir  daí  foi  feita  a  etapa

regionalizada. Foram 12 encontros nas 10 macrorregiões de Minas Gerais. Nós, que

tivemos  a  oportunidade de  participar  desses  12  encontros,  temos  consciência  da

importância e da riqueza dos debates e das propostas apresentadas em cada um

deles.
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Boa parte do público aqui presente foi eleito, escolhido nesses encontros regionais.

Cada  etapa  regional  escolheu  20  representantes:  60%  de  representação  não

governamental,  40%  de  representação  governamental.  Suas  discussões  foram

desdobradas em mais propostas. Chegamos hoje com um número aproximado de

617 propostas. Com o esforço do corpo técnico da Assembleia Legislativa, ao qual

agradeço, foram construídas 179 propostas-síntese, que vão orientar os trabalhos de

grupo. Hoje é um dia de nivelamento, exposições, reflexões com várias convidadas e

convidados. Amanhã, durante todo o dia, haverá trabalho em grupo. Na quarta-feira,

vamos fechar o seminário com a priorização e votação das propostas.

Então,  o  primeiro  registro,  Deputado Dinis  Pinheiro,  é desse processo.  É  muito

comum - o Presidente da Assembleia disse - que o Legislativo seja alvo de críticas,

mas  em  Minas  Gerais  o  Poder  Legislativo  colocou  essa  temática  na  agenda  do

Estado,  articulado  com  outros  níveis  de  governo,  como os  Executivos  federal  e

estadual, os Executivos e Legislativos locais e as entidades da sociedade civil.

Existe um corte importante que gostaria de ressaltar. A questão da pobreza não é

simplesmente monetária. Existe um corte monetário fundamental, como foi dito aqui,

ou  seja,  909  mil  pessoas  não  recebem  até  R$70,00.  Se  elevarmos  isso  para

R$140,00, são mais 1.857.000 pessoas. Então, quase 3 milhões de mineiros estão

em situação de pobreza. Esse é um dado real.

Sabemos  a  importância  da  renda  para  as  pessoas.  Está  aqui  o  nosso Ministro

Patrus Ananias, que realizou um trabalho excepcional, implantou o programa mais

exitoso de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família. Nas escolas de serviço

social,  sempre  digo  que  a renda não é  tudo,  mas é  fundamental  porque,  muitas

vezes, a ausência de renda faz com que uma criança vá para o trabalho infantil, que

um jovem saia do ensino médio. Aí, é reproduzido o chamado ciclo da pobreza. A

renda é fundamental, é um foco deste seminário.

Temos  a  chamada  pobreza  multidimensional,  que  a  Profª  Carla  Bronzo,  tenho

certeza,  vai  abordar  hoje.  São as outras  políticas públicas,  os outros  direitos  que

também compõem um quadro de vida melhor para as pessoas. É o acesso à água

para o próprio consumo humano, que, às vezes, falta em algumas regiões do Estado.

É uma educação de qualidade, desde o ensino infantil. Em Minas Gerais só 35% das
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crianças  têm  esse  acesso  facilitado.  São  as  políticas  de  saúde.  Hoje  existe  um

desafio emergencial,  urgente, que é o tratamento dos usuários de drogas. São as

políticas  de  reforço  da  agricultura  familiar.  Vejo  aqui  o  Edmar,  Subsecretário  de

Agricultura Familiar.  São as comunidades tradicionais,  indígenas, quilombolas, que

necessitam de políticas  específicas. Existe um conjunto de políticas  públicas que,

articuladas, integradas, podem construir uma situação que permita a superação da

pobreza e eleve os níveis  de exigência de direitos.  Queremos superar  a pobreza

extrema,  mas não queremos parar  aí.  Queremos fazer  as  duas coisas: ampliar  o

conjunto de políticas públicas e ter um foco especial para situações mais complexas.

E,  por  fim,  a  chamada  inclusão  produtiva.  Faço um  convite:  hoje,  na  porta  da

Assembleia,  às  19  horas,  será  aberta  a  Feira  Estadual  da  Economia  Popular

Solidária.  Dra. Andréa, é o exemplo prático realizado com recursos de emenda da

Comissão de  Participação Popular  desta  Assembleia,  que permitiu  a  abertura  de

feiras em todo o Estado de Minas Gerais. A Feira Metropolitana e a Feira Estadual

serão abertas hoje e continuarão na terça-feira e na quarta-feira. A inclusão produtiva,

como foi mostrado no vídeo, é a grande empresa, mas também a iniciativa local. É a

iniciativa corporativa associada, os catadores de material reciclado e um conjunto de

ações.

O Presidente da Assembleia pediu que déssemos esse enfoque ao seminário, que

tratássemos  da  transferência  de  renda,  da  ampliação  das  políticas  públicas,  da

inclusão produtiva com um olhar mais regionalizado. A desigualdade e a pobreza em

Minas Gerais têm um componente regional e, mais que isso, às vezes intrarregional,

porque nas próprias macrorregiões há fenômenos de concentração de pobreza numa

determinada microrregião e de riqueza em outra.  Isso nos leva a ter  um cuidado

especial com as estatísticas e com as médias porque, numa mesma região, existem

Municípios  com  altíssimos  e  baixíssimos  IDHs,  para  ficarmos  somente  nesse

indicador.

Por fim, faço um segundo registro. Este seminário, apesar de ser iluminado, e hoje

será iluminado inclusive por exposições de natureza acadêmica e científica, objetos

de  pesquisas,  não  terminará  na  quarta-feira  com  um  belo  documento  que  será

publicado  e,  depois,  tomará  poeira  no  armário  de  alguém.  Esse  seminário  tem
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intencionalidade, é civilizatório e carrega uma dimensão ética. A intencionalidade é

integrar um esforço nacional para, até 2014, erradicar a pobreza extrema em Minas

Gerais e no Brasil. Esse é o nosso objetivo.

A Assembleia terá espaços fundamentais até o mês de dezembro para atingir esse

objetivo. Temos propostas em tramitação. Sou o relator de uma delas, uma proposta

do governo do Estado que cria o Fundo de Erradicação da Miséria. Temos projetos

importantíssimos,  como o do  Deputado Dinis  Pinheiro,  que cria  o pagamento  por

serviços socioambientais  aos catadores de materiais  reciclados,  o chamado Bolsa

Reciclagem.  Temos  projetos  de  estímulo  ao  desenvolvimento  econômico  no

semiárido, já votado em 1º turno. Patrus, temos a Proposta de Emenda Constitucional

nº  25/2011,  que será  votada  hoje  em  Comissão  Especial,  em  2º  turno  e,  se  for

aprovada,  poderá  ser  votada  pelo  Plenário  nesta  semana.  Essa  PEC  insere  a

erradicação da pobreza e a superação das desigualdades regionais na Constituição

do Estado como um dos objetivos de Minas Gerais, abrindo um espaço maior para a

apresentação e aprovação de projetos  dessa natureza.  Há ainda os  instrumentos

fundamentais de planejamento público no Estado: PPAG 2012-2015, o Plano Mineiro

de  Desenvolvimento  Integrado  e  a  Lei  Orçamentária  para  2012.  Portanto,  nosso

esforço  nestes  três  dias  e  o  trabalho  de  vocês  amanhã  e  na  quarta-feira  serão

fundamentais  nesse  sentido.  Vamos  ser  concisos,  precisos.  Depois  desse  amplo

trabalho, identificaremos as propostas efetivas e nos assentaremos com o governo

para negociar, aprovar na Assembleia, o governo efetivar e, de fato, darmos a nossa

contribuição. Lembro que a governabilidade não é toda da Assembleia. Há ainda o

Poder Executivo. Algumas propostas dependem do governo federal e dos governos

locais. Quem puder ficar em Belo Horizonte deve fazê-lo, pois a Escola do Legislativo

dará um curso de capacitação para as entidades participarem do PPAG. Vamos pegar

cada proposta aprovada e buscar transformar em uma emenda ao PPAG.

Gostaria de terminar dizendo isso: hoje, ao chegar aqui, no encerramento de uma

etapa, já que depois teremos as audiências públicas do PPAG, nos dias 7, 8 e 9 de

novembro, estamos com a consciência tranquila de que a Assembleia Legislativa fez

a  sua  parte  e  continuará  fazendo.  Deixamos  aqui  nosso  agradecimento  a  quem

participou das etapas regionais, às entidades parceiras, aos Deputados e Deputadas
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que participaram dos encontros, ao Presidente da Assembleia, que politicamente nos

garantiu todo seu apoio, e aos servidores da Assembleia Legislativa, para os quais

peço uma salva de palmas, pois eles rodaram toda Minas Gerais. Foram 10.000km,

e, se não fosse seu apoio, não teríamos chegado a este evento, para o qual houve

até fila de espera, Sr. Presidente, nas inscrições. Temos aqui, nesses três dias, além

dos milhares de participantes das etapas regionais, aproximadamente 800 pessoas.

Não  há  mais  por  que  dizer  que  não  seria  possível  tecnicamente  fazermos  os

trabalhos em grupo. Esse é um sinal de que Minas Gerais atendeu à convocação da

Assembleia. Bom trabalho a todos. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  bem,  Deputado  André.  O  Deputado  André  Quintão  é

sempre brilhante, uma pessoa que tem feito um trabalho admirável na Assembleia de

Minas. Passaremos a coordenação dos trabalhos à nossa querida amiga Deputada

Luzia Ferreira.

A Sra. Presidente (Deputada Luzia Ferreira) - Bom dia a todos e a todas. Vamos dar

sequência a nossos trabalhos. Acredito que todos vocês,  e nós também, estamos

ansiosos  para  ouvir  nossos  palestrantes.  Queríamos  agradecer  a  todos  que

compuseram  a  Mesa  de  abertura.  Essa  representatividade  também  mostra  a

valorização desse tema na Assembleia Legislativa e a ação pública do governo e da

sociedade.

2º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente – Com muita alegria, convidamos a tomar assento à Mesa para o

2º Painel o Exmo. Sr. Patrus Ananias, Doutor em Filosofia, Tecnologia e Sociedade

pela  Universidade  Complutense  de  Madrid,  professor  da  Pontifícia  Universidade

Católica de Minas Gerais, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate

à Fome entre 2004 e 2010 e servidor desta Casa; a Exma. Sra. Carla Bronzo Ladeira

Carneiro,  Doutora  em  Sociologia  e  Política  pela  Universidade  Federal  de  Minas

Gerais,  pesquisadora  e  professora  da  Escola  de  Governo  da  Fundação  João

Pinheiro; e o Exmo. Sr. Márcio Antônio Salvato, Doutor em Economia pela Fundação

Getúlio Vargas, professor adjunto e Coordenador do Curso de Ciências Econômicas

do Ibmec-MG.
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Palavras da Sra. Presidente

Gostaria de dizer que o tema “Erradicação da pobreza e da desigualdade”, além de

um  compromisso  político  de  todas  as  esferas  de  governo,  do  Legislativo  e  da

sociedade,  carrega  também  uma  dimensão  ética  da  nossa  ação.  Na  semana

passada, caro Patrus, saiu uma estatística dizendo que 1% das pessoas do mundo

são detentoras de 40% de todas as riquezas existentes. A estatística vem a calhar a

esta  nossa  reunião.  Não  há  nenhuma  justificativa  humana  para  que  possamos

considerá-la natural, como uma consequência do talento de algumas pessoas para

ganhar dinheiro, fazer fortuna, fazer riqueza. Na sua origem, na sua base, há toda

uma concepção de desenvolvimento  político  e econômico que transfere renda do

conjunto da população, por meio do seu trabalho, dos baixos salários, da exclusão,

para uma parcela muito pequena da população, assim como indicou a estatística: 1%

concentrando 40% da renda do mundo. Com certeza isso vai contra qualquer lógica,

quando pensamos em valorizar a vida, valorizar as pessoas, e não a obtenção de

vantagens e de riquezas em função de poucos. Acho que isso está na origem não só

da fome,  da  desigualdade,  mas dos conflitos  armados,  das  guerras,  que  vitimam

milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Nós temos esse compromisso de criar

condições para que possamos ter um mundo mais igual. Quando falamos de mundo

mais igual, temos de passar, necessariamente, pela distribuição de renda. Quando

falamos de um mundo mais igual, temos de começar a reverter essa lógica de que a

maioria  trabalha  para  beneficiar  uma  minoria.  É  preciso  criar  condições  de  um

desenvolvimento econômico que destine, por meio da renda salarial, uma fatia maior

daquilo que é produzido anualmente no nosso país, que é o PIB. Ao falarmos de PIB,

estamos tratando da riqueza produzida no âmbito do Município, do Estado e do País.

Esse PIB é a soma da massa salarial. A cada ano, essa fatia do salário é ainda uma

menor parte dessa riqueza nacional.

Quero aqui dizer que avançamos muito. As pessoas normalmente transferem muito

a responsabilidade ou têm um discurso nivelado, mas nada muda. Falamos, falamos

e nada acontece. Há uma sensação de impotência. Hoje a assistência social no Brasil

é levada à situação de política pública, mas, há alguns anos, era caridade de quem

se dispunha voluntariamente a acolher um e outro. Hoje há um sistema nacional de
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assistência  social;  há  compartilhamento  em  todos  os  níveis.  Isso  também  é uma

conquista da democracia. Apesar de haver partidos políticos distintos, que põem em

disputa concepções distintas, o que é legítimo na democracia, eles são capazes de

atuar  conjuntamente nos governos federal,  estadual  e municipal,  complementando

ações que tornem mais efetivo  o combate à pobreza e mais  efetivas as  políticas

públicas.  Não  há  mais  disputa,  um  fazendo  uma  coisa,  e  outro  tendo  de  fazer

diferente;  há  de  buscar  essa  complementariedade.  O  Cadastro  Único  veio  para

buscar  foco,  para  que  todos  os  recursos,  que  são  poucos,  fluíssem  na  mesma

direção.

Quero dizer da alegria de fazer parte deste processo de discussão. Como disse

muito bem o André, não queremos fazer apenas um documento bonito, com muitas

propostas. Há elementos, do ponto de vista do Legislativo, como o PPAG. A cada ano,

votamos e elencamos as prioridades do Orçamento. Também hoje contamos com a

sensibilidade do Governador Anastasia. Está sendo criado o Fundo de Erradicação da

Pobreza. Obviamente haverá disputa, pois, para destinar recursos a esse fundo, é

necessário que sejam tirados de outro lugar,  pois  ele é único.  Para compensar o

fundo, poderá ser elevada a alíquota de alguns produtos ou reduzida a de outros.

Essa é a nossa trajetória.

Aqui estão representantes de todo o Estado, com as suas diferenças e particulares.

Essa também  é a  importância  do  Parlamento.  Permitimos  que a  pluralidade seja

representada, bem como a realização de diálogo com a sociedade. Não vou alongar-

me,  porque  vocês  estão  aqui  para  ouvir  os  palestrantes,  que,  com  certeza,  vão

chamar  a  nossa  atenção  para  que  consolidemos  cada  vez  mais  as  nossas

convicções. A palavra tem muita força; a convicção tem muita força. Quando temos

convicção, nos mobilizamos para ir à luta. Sejam todos bem-vindos.

Chamo a atenção de quem, porventura, tenha vindo diretamente ao Plenário e não

se  credenciou.  O  credenciamento  pode  ser  feito  na  escadaria  da  Praça  Carlos

Chagas, na entrada da Assembleia. O trabalho hoje será feito no Plenário. Amanhã,

haverá a consolidação das propostas nos grupos de trabalho, o que é extremamente

relevante,  pois  permite  a  participação  maior  de  cada  um.  Portanto,  amanhã  é

importante a presença de todos. O debate de quarta-feira, neste Plenário,  para a
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consolidação das propostas, terá como base as propostas elencadas nos grupos. O

documento base, que teve origem nos encontros regionais, será discutido amanhã

nos grupos e, depois, as propostas virão para a plenária. Quem não participar dos

grupos, com certeza, deixará de colaborar.

Quero dizer  ainda aos  representantes regionais  que porventura  tenham alguma

pendência em relação à sua participação no seminário, às diárias - há pessoas que

não as receberam com antecedência, por algum motivo -, que as pendências podem

ser resolvidas na mesa de credenciamento, onde há pessoas orientadas e aptas a

prestarem os esclarecimentos necessários. Agora passaremos a palavra ao nosso

querido amigo Patrus Ananias.

Palavras do Sr. Patrus Ananias

Bom dia. Saúdo todos os presentes; os delegados; a Deputada Luzia Ferreira, que

coordena  esta  reunião;  e  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, agradecendo-lhe as palavras afetuosas e de

apreço.  Saúdo  o  Deputado  André  Quintão,  fraterno  amigo;  os  meus  colegas

expositores;  a  minha  querida  amiga  Dra.  Carla  Bronzo;  e  o  Dr.  Márcio  Antônio

Salvato.

Confesso-lhes que tive dúvidas sobre por onde começar, tal a quantidade de dados.

E quero agradecer, com muito carinho, a uma esplêndida servidora da nossa Casa,

da  Assembleia,  Regina  Magalhães,  que  me  forneceu  uma  série  de  informações

preciosas  sobre  as  políticas  públicas  sociais  em  Minas  Gerais,  especialmente  no

campo  da assistência  social,  da  segurança alimentar  e  nutricional,  da  agricultura

familiar.  Tive  de  fazer  algumas  escolhas  devido  à  exiguidade  do  tempo.  Então

apresentarei alguns pontos, sem maiores pretensões, para a nossa reflexão, a fim de

que possamos continuar avançando em Minas e no Brasil no campo das conquistas

sociais.  Antes,  quero  saudar  e  valorizar  a  presença dos delegados,  pessoas  que

vieram das mais diferentes regiões, cidades de Minas, muitas delas distantes, com

sacrifícios  pessoais,  familiares,  para  participar  deste  importante  evento.  É  a

participação das pessoas, é a sua adesão que possibilita continuarmos avançando no

espaço da democracia participativa, no campo da conquista de novos direitos sociais,

sempre na perspectiva de uma sociedade mais justa.
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Dou as boas-vindas a todos, parabenizando-os pela participação. Um abraço aos

que  participaram  dos  encontros  nas  diferentes  regiões  e  que  aqui  estão

representados  pelos  delegados.  Saúdo e  parabenizo  a  Assembleia  Legislativa  de

Minas  -  tenho  orgulho  de  ser  servidor  da  Casa  -  por  essa  esplêndida  iniciativa.

Parabenizo o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e os Deputados André Quintão e

Luzia Ferreira, que apresentaram a proposta deste seminário.

Penso  que  devemos,  num  primeiro  momento,  contextualizar  historicamente  a

pobreza em Minas e no Brasil. A pobreza, a miséria, a fome, a exclusão social, as

injustiças  e  as  desigualdades sociais  e  regionais  não são vontade de Deus  nem

configuram  um  destino  dado.  São  consequências  de  desacertos  históricos  nas

relações humanas de apropriação dos bens.

Farei  uma  apresentação  rápida  e  sucinta,  devido  ao  tempo  escasso,  sobre  as

causas  históricas  da  pobreza  em  nosso  país  e  em  nosso  Estado.  Há  um  dado

importante que, às vezes, os historiadores tendem a relativizar ou até mesmo ocultar.

No  início  da  formação  do  nosso  país  e  do  nosso  povo,  logo  depois  que  os

portugueses aqui chegaram, houve a implantação das capitanias hereditárias. Todo o

litoral do Brasil, de Santa Catarina ao Ceará, à época, foi  dividido em 15 grandes

áreas  e  entregue  a  12  donatários.  Esses  donatários  tinham  benefícios  privados,

exploravam a atividade econômica, tinham direitos e privilégios públicos. Cumpriam

papel de Juiz, podiam condenar à morte os negros, os índios e os peões, como está

escrito nas Ordenações Filipinas do século XVII. As pessoas mais gradas podiam ser

condenadas à pena de degredo de até 10 anos. Os donatários podiam criar vilas.

Surgem aí dois problemas importantes na formação do nosso país de que temos de

dar conta. Primeiro, a relação confusa e promíscua entre o público e o privado, que

vem até os nossos dias. Algumas pessoas que ocupam cargo público acham que o

cargo público é uma extensão da sua casa, da sua fazenda, da sua propriedade, dos

seus negócios.  Essa relação até hoje nos acompanha, e estamos determinados a

enfrentá-la  e  a  superá-la  com  a  participação  efetiva  e  consciente  da  sociedade.

Precisamos promover a desprivatização do Estado brasileiro; precisamos colocá-lo a

serviço da sociedade, para que tenha um olhar mais atento e carinhoso para os mais

pobres, para aqueles que mais precisam da sua atenção e das políticas públicas, do
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ponto  de  vista social  e  regional.  As capitanias  hereditárias  também nos  deixaram

outra herança pesada: a concentração da terra.

Desdobrando as  capitanias  hereditárias,  tivemos as sesmarias,  terras  que o  rei

dava para seus protegidos e amigos, terras que ninguém conhecia, que não eram

exploradas. Vinculava-se o fato de ser dono da terra a poder político. Tivemos, no

século XIX, em 1850, a Lei de Terras, período em que o regime de sesmarias se

acabou. Veio a propriedade privada, um retrocesso, porque a Lei de Terras beneficiou

a grande propriedade e praticamente tirou a posse e a propriedade dos pequenos

produtores, conforme está bem documentado nos livros históricos e que, em razão do

tempo, não vou ficar lendo aqui. Mas esse é um registro importante. A Lei de Terras

no Brasil,  em 1850,  favoreceu a grande propriedade,  porque exigiu a escritura.  E

imaginem ter escritura no Brasil no século XIX, em 1850, nesses sertões do nosso

enorme território, com dificuldades nos meios de comunicação e de transporte. Só os

ricos, os grandes proprietários podiam fazer esse registro, e, ao registrarem, inseriam

muito mais do que tinham, inclusive as propriedades dos pequenos.

Na linha das sesmarias, da Lei de Terras, da grande concentração da terra, tivemos

um fenômeno sério no Brasil que ainda hoje aparece: o coronelismo, o mandonismo,

uma espécie de pequenos Estados dentro do Estado. O Coronel dava os votos, e os

governantes governavam em função  dos interesses do  Coronel,  do  chefe político

local  e  regional.  Ainda  hoje  conhecemos  os  resquícios  desses  Coronéis,  desse

mandonismo,  muitas vezes  com violência  e prepotência  pelos  interiores do  nosso

Estado e do nosso país. Essa questão coloca para nós algo fundamental do ponto de

vista da inclusão e da justiça social, que é a propriedade. Defendemos o direito de

propriedade,  que  é  uma  conquista  histórica,  civilizatória,  pois  a  estatização  da

propriedade  não  funcionou.  Mas  temos  de  defender  o  direito  de  propriedade

vinculando a propriedade às exigências superiores do direito à vida, à justiça social,

ao  bem  comum,  à  dignidade  humana,  ao  interesse  público.  Pelo  Brasil,  não

avançamos no outro aspecto relativo ao direito de propriedade, que é a função social

da  propriedade.  A propriedade  deve  cumprir  uma  finalidade  social.  Hoje  não  se

admite mais a propriedade especulativa, a pessoa ter  terra, seja na roça, seja na

cidade, para fins especulativos, com tanta gente precisando de terra para trabalhar,
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produzir,  morar  e  ter  dignidade.  Com  isso,  não  avançamos  em  reformas

fundamentais,  que  ainda  continuam  pendentes  no  Brasil:  a  reforma  agrária,  a

democratização da terra e a reforma urbana. Ou seja, colocar a propriedade da terra

na cidade vinculada também às exigências do bem comum, ao direito de moradia,

aos espaços públicos.

Outra  questão  para  a  qual  quero  chamar  a  atenção,  porque  marcou  muito  a

formação  do  nosso  país  e  hoje  tem  consequências  nas  grandes  injustiças  e

desigualdades  sociais,  foi  a  escravidão.  Não  podemos  esquecê-la,  temos  de nos

haver  com  ela.  Foi  muito  ruim  e  brutal.  Seres  humanos  eram  tratados  como se

fossem coisas,  eram  vendidos,  negociados.  Pais,  mães  e  filhos  eram  separados.

Cada um era objeto de negócio. O que estava sendo discutido no Brasil nos dias,

meses e anos que antecederam o dia 13/5/1888, quando foi assinada a Lei Áurea,

era se os donos, os senhores de escravos seriam ou não indenizados pela perda da

sua propriedade. Eles queriam ser indenizados, era o que reivindicavam. Muita gente

defendia isso. É bem verdade que não foram indenizados, mas tivemos de queimar

toda a memória  nacional  em relação à escravidão e os  escravos não receberam

nada, foram literalmente jogados na rua da amargura. Não houve nenhuma política

social  para incluí-los  como sujeitos  dos direitos  e  deveres da  nacionalidade e  da

cidadania.  A escravidão  é  perversa  porque,  além  de  humilhar,  de  reduzir  seres

humanos à condição de coisa, criou no Brasil uma mentalidade ruim em relação ao

trabalho porque o desvaloriza, assim como aos direitos de cidadania daqueles que

estão excluídos.

Até hoje há no Brasil -  felizmente, cada vez menos – pessoas que ainda têm o

espírito da escravidão. Os negros e os pobres devem reconhecer o seu lugar. Isso

trabalha muito contra a ideia da igualdade, da cidadania.

Um terceiro ponto é a violência contra os índios, que alguns consideram que foi um

verdadeiro  genocídio  contra  eles.  Deputado  André  Quintão,  segundo  estudos  e

relatórios dos encontros regionais, comunidades indígenas em Minas perderam suas

terras, sua identidade e sua cultura, assim como muitas comunidades quilombolas.

Além  de  afrontar  a  dignidade  humana,  o  direito  à  vida,  à  cultura  dos  nossos

antepassados  indígenas,  a  violência  contra  os  índios  atinge  muito  a  autoestima
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nacional. Temos de considerar esse aspecto quando pensamos na emancipação do

nosso povo. Para manter a escravidão, tinha-se de passar a ideia, a ideologia de que

os negros, os nossos antepassados e escravos, os afro-brasileiros eram inferiores.

Ora, você só escraviza uma pessoa se mostrar à sociedade, pela ideologia, que ela é

incapaz.  Da  mesma  forma  ocorre  quando  se  passa  a  ideia  de  que  os  nossos

antepassados indígenas tinham uma cultura inferior.  Isso se reflete na autoestima

nacional, porque somos filhos de escravos, de ex-escravos e de índios.

Esse  preconceito  contra  negros  e  índios  também  atinge  os  portugueses,  que

também são importantes na formação do nosso país. São muito comuns as piadinhas

contra  os  portugueses  e,  muitas  vezes,  as  piadinhas  de  mau  gosto  contra  nós,

brasileiros. Até recentemente, pessoas tinham a ousadia de escrever que éramos um

povo inferior. Muitas pessoas no Brasil ainda acreditam que o grande povo brasileiro,

que vem construindo este país com tantas lutas, é um povo menor. Bons, mesmo,

são os europeus. Bons, mesmo, são os filhos dos Estados Unidos. E isso incide na

dominação. Um povo que não tem memória de sua história, que não tem autoestima,

que não tem consciência de sua dignidade não luta efetivamente por seus direitos.

Por conta disso, tivemos uma legislação social muito tardia. Como dizia o saudoso

Darcy Ribeiro, “só em 1930 o Brasil entrou, aos trancos e barrancos, no século XX”.

Pouco antes da Revolução de 1930, o Presidente da República dizia que a questão

social era uma “questão de polícia”. Infelizmente, ainda hoje, muita gente tem essa

visão e gostaria sempre de colocar a tropa de choque na rua para eliminar a presença

incômoda dos movimentos sociais e de grevistas lutando por seus direitos.

A legislação social começou devagar. Mas começou. Considero, cada vez mais, que

1930  foi  importante  para  a  história  do  Brasil.  Em  1943,  houve  a  importante

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  mas  as  leis  trabalhistas  eram  só  para  os

trabalhadores urbanos.

Sou filho da roça. Sou filho de fazendeiro, de Bocaiuva. Passei minha infância na

roça; por isso gosto de um tempinho chuvoso como este: é bom para o milho crescer,

para a água correr. Pois bem. Na minha infância, na minha adolescência - não tem

tanto tempo assim; apesar da barba branca, historicamente é recente -, no começo

da década de 60 do século passado, os trabalhadores rurais no Brasil não tinham
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direitos.  Isso  mostra  quanto  avançamos.  Não  tinham  direito  nenhum!  Lembro-me

disso  e  fico  perplexo.  Mas  era  real.  Eles  tinham  de  se  submeter  às  condições

impostas pelo empregador, pelo dono da terra. Não havia nada de salário mínimo, de

jornada máxima de trabalho, de repouso semanal remunerado, de férias! Em caso de

doença ou de morte, o trabalhador e sua família ficavam dependendo da caridade, da

boa-vontade de terceiros. Não havia nenhuma garantia previdenciária.

O trabalhador  rural  conquista  seus  direitos  pouco  a  pouco -  até  hoje  ainda  há

trabalho escravo no Brasil!-, a partir da década de 60, com o Estatuto do Trabalhador

Rural. Os trabalhadores e as trabalhadoras domésticos, só com a Constituição de

1988.  É um momento importante o do processo constituinte de 1987. As eleições

foram em 1986.  Tudo isso  levou à  Constituição  de 5/10/88,  que  representou  um

grande avanço. Temos de tomar conta dessa Constituição, temos de defendê-la e de

trabalhar para que se aperfeiçoe cada vez mais, porque a Constituição firmou direitos

importantes.  Incorporou  a  assistência  social,  colocando-a  no  campo  das  políticas

públicas; vinculou-a à saúde e à previdência, na perspectiva ainda não cumprida da

seguridade  social,  com  um  olhar  atento  para  as  comunidades  indígenas  e

quilombolas,  as  crianças  e  os  adolescentes  -  especialmente  as  crianças  e  os

adolescentes  pobres  -,  os  idosos,  as  pessoas  com  deficiência.  Também  para  a

questão  da  família  lançou  um  olhar  mais  alargado,  mais  generoso.  Então,  a

Constituição cumpriu o importante papel do resgate histórico.

Em que pé estamos hoje? Primeiramente, faço uma distinção. Falamos em política

pública social,  em que há duas dimensões. Quando falamos em políticas públicas

sociais -  melhor no plural,  no sentido amplo -,  falamos de tudo o que melhora as

condições  de  vida  das  pessoas.  Então,  as  políticas  públicas  sociais  incluem  o

trabalho, a capacitação para o trabalho, a educação, a saúde, a moradia, a questão

ambiental, a cultura, o lazer. Também falamos de políticas públicas em sentido mais

restrito,  que  são  as  que  se  vêm  afirmando  mais  recentemente.  Elas  vêm  sendo

chamadas de “novos direitos sociais” e são, especificamente, a assistência social, a

segurança alimentar  e nutricional,  o direito  humano à alimentação adequada e as

políticas públicas de transferência de renda, ou de renda básica de cidadania para os

pobres, que no Brasil  estão incorporadas no programa Bolsa-Família.  Ou seja, as
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políticas públicas foram implementadas no Brasil com mais força e consistência nos

últimos anos,  especialmente a partir  do governo do Presidente Lula e a partir  da

implantação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Podemos

incluir entre essas políticas o programa Economia Solidária. Aproveito para elogiar a

realização da feira na praça da Assembleia, que será aberta hoje, um exemplo de

política de inclusão produtiva.

Falarei mais objetivamente das políticas públicas sociais no sentido mais restrito,

lembrando que elas estão articuladas com as outras políticas.

Mencionei as conquistas que tivemos com a Constituição, especialmente por meio

dos arts. 194 e 226 a 232. Também chamo atenção para a Emenda à Constituição nº

64, que incluiu, entre os direitos fundamentais previstos no art. 6º da Constituição, o

direito  à  alimentação.  Como foi  dito  pela  Deputada  Luzia  Ferreira,  durante  muito

tempo a assistência social e a segurança alimentar, o direito à alimentação, direito

básico, fundamental, tudo isso era tratado no campo da filantropia, da boa-vontade.

Agora as ações compõem o campo dos direitos, alguns incluídos na Constituição.

Outro ponto para cuja reflexão convido é a implantação das políticas públicas no

Brasil, nos últimos anos. Não vou descer a detalhes, mas quero chamar a atenção

para  um  aspecto  importante  que  incide  em  Minas:  a  dimensão  republicana  e

federativa das políticas públicas, que, além de serem políticas, cada vez mais vão se

inserindo, como eu disse, no campo dos direitos do cidadão. Estamos superando a

fase do assistencialismo, do clientelismo, para tratar a questão social no campo dos

direitos e dos deveres. As pessoas entram e saem dos programas sociais segundo

critérios objetivos. As políticas sociais estão sendo implantadas no Brasil  seguindo

uma linha democrática, republicana e federativa, vale dizer: sem excluir ninguém. São

realizadas  ações  integradas,  parcerias  com  governos  estaduais  e  governos

municipais, independentemente da visão partidária. Nenhum governo estadual nem

municipal  deixa  de  receber  recursos  por  ser  deste  ou  daquele  partido.  Isso  é

importante!  Por  isso  os  programas  sociais,  especialmente  os  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  o  Bolsa-Família,  os  programas  de

assistência,  o  PPC,  os  Cras,  os  Creas,  o  Programa de  Erradicação  do Trabalho

Infantil, os programas de segurança alimentar e nutricional estão presentes em todos
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os Municípios de Minas.

Temos consciência  clara de  que  avançamos muito.  Mas ainda há desafios  que

enfrentar.  Hoje  foi  usada a imagem do copo:  fizemos muito,  mas ainda há muita

estrada pela frente. É um desafio fundamental para Minas Gerais, que pode ser o

Estado  precursor  no  aspecto  do  desenvolvimento  regional,  pois  Minas  tem

características  regionais  muito  demarcadas.  As  microrregiões,  mesorregiões  e

macrorregiões  do  Estado  têm  características  políticas,  econômicas,  históricas,

culturais,  sociais,  geográficas e ambientais comuns. Então, coloca-se o desafio da

promoção de ações integradas dos governos federal,  estadual e municipal,  com a

participação da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, das universidades,

das  Igrejas,  dos  sindicatos  e  dos  movimentos  sociais,  para  promoverem  o

desenvolvimento regional, a partir das vocações regionais e de suas potencialidades.

É um aspecto importante que precisamos valorizar: tornar mais conhecida e discutida

a lei dos consórcios intermunicipais, que possibilita que os Municípios estabeleçam

programas comuns e complementares, potencializem seus recursos, maximizem e

criem sinergias, interagindo com os programas dos governos federal e estadual e

também com outros órgãos públicos presentes nas regiões, como o Banco do Brasil e

a Caixa Econômica Federal.  Já no plano do Estado, a Cemig, a Copasa e outros

órgãos estão na perspectiva de uma ação cada vez mais integrada.

Penso que a questão do desenvolvimento regional é muito importante, pois se cria

o  espaço  onde  devem  se  integrar  as  políticas  sociais.  É  o  grande  desafio:  a

integração das políticas sociais e a convergência delas. Sempre uso a imagem de

que uma criança não aprende sem ter  saúde.  Na verdade,  uma criança não tem

saúde, se não tiver assegurado, com sua família, o direito à boa alimentação, à água

potável, ao saneamento básico e à moradia. Há complementação entre as diferentes

políticas sociais. Além dessa integração, também acho importante o vínculo com o

crescimento  econômico.  Para  que  haja  vigorosas  políticas  sociais,  deve  haver

crescimento econômico. Assim, haverá dinheiro e os recursos dos impostos, a serem

aplicados no desenvolvimento social.

Vejo com muito carinho essa integração e gostaria muito que vocês pensassem

sobre isso, pois se trata da possibilidade de implantarmos o orçamento participativo
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regional  e  chamarmos  as  lideranças  políticas  locais  e  regionais,  Prefeitos,

Vereadores,  gestores,  representantes  dos  movimentos  sociais,  organizações

governamentais  e  não governamentais,  Igrejas,  universidades,  mulheres  e  jovens

para o debate sobre as prioridades regionais,  numa ação que envolva também os

governos federal e estadual.

Como o meu tempo está se acabando e já fui advertido de que só me restam 5

minutos,  gostaria  de dizer  que,  nessa linha da regionalização,  da territorialização,

podemos ter ações muito importantes para fortalecer o Suas e o Sistema Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan. Dessa forma, integraríamos cada vez mais

o  Suas  e  o  Sisan  com  as  políticas  para  o  Bolsa-Família,  com  as  políticas  de

transferência de renda e com outras políticas sociais. Um grande desafio que temos -

entre  outros  -  é  atingir  o  núcleo  duro  da  pobreza.  Penso que o desenvolvimento

regional favorece isso. É preciso alcançar esse núcleo duro, que é diferente. No Norte

de Minas, uma realidade que conheço bem, há comunidades indígenas, comunidades

quilombolas  e  pequenas  comunidades  rurais  em  condições  muito  adversas.  No

entanto, também existe o núcleo duro da pobreza aqui na Região Metropolitana de

Belo  Horizonte  e  nas  periferias,  onde  convivemos  com  questões  delicadas  de

violência, de drogas e de territórios que perigosamente tendem a esses problemas ou

podem ser apropriados pela violência e pelo crime, onde cada vez mais é necessária

a ação enérgica do Estado. Para confrontar também a questão da violência e das

drogas, as ações integradas são fundamentais. Ou seja, é preciso integrar as ações

dos agentes e dos equipamentos públicos, sempre buscando a interlocução com a

presença dos movimentos e da sociedade civil.

Há  outros  pontos  para  serem  tratados  aqui,  mas  abordarei  apenas  mais  dois

aspectos antes de chegar ao ponto final - dessa forma respeitarei rigorosamente o

tempo. Depois teremos oportunidade para conversar com vocês no debate. Temos de

nos  empenhar  muito,  e  o  Deputado  André  Quintão  chamou  a  atenção para  esse

aspecto na sua fala, assim como o Deputado Dinis Pinheiro e os demais oradores.

Temos de estar mobilizados aqui, em Minas, em torno do plano Brasil sem Miséria.

Precisamos mobilizar todos os nossos esforços para erradicar a fome, a desnutrição

e a pobreza extrema, mas não podemos parar aí. Isso é fundamental, mas o povo
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brasileiro  merece  mais.  Nós  merecemos  mais.  Merecemos  uma  sociedade  que

acolha todas as pessoas, sem excluir ninguém, sem nenhuma discriminação, desde a

concepção, desde o momento em que a mãe, de preferência em sintonia com o pai,

decida ter o filho, que deve ser acolhido por todos nós, pela sociedade, pelo Estado. A

partir  desse  momento,  que  todas  as  crianças  tenham  os  mesmos  direitos:

alimentação,  assistência médica,  creche de qualidade.  Temos de garantir  para as

crianças  pobres  as  creches  que  têm  as  crianças  de  classe média  e  as  ricas.  Aí

começa  um  descompasso  social  inaceitável.  As  crianças  pobres,  na  sua  grande

maioria,  antes  mesmo da educação  infantil,  ainda  não obtiveram essa conquista,

André, aos 4 anos. É preciso garantir o atendimento nas creches desde o nascimento

para as famílias que assim o quiserem. Pode não ser uma obrigação das famílias,

mas o serviço tem de estar à sua disposição.  Para onde vão as crianças pobres

quando os pais vão trabalhar? Por que não podem ter desenvolvimento psíquico e

emocional, brinquedos pedagógicos e o aprendizado que recebem as crianças bem-

nascidas? Esse me parece o desafio fundamental de um projeto de nação, um projeto

de Estado para Minas Gerais e para o Brasil. Um projeto emancipatório em que as

pessoas tenham direitos e oportunidades iguais, onde uma criança que nasça numa

família pobre tenha rigorosamente as mesmas possibilidades de uma criança nascida

numa família com maior poder aquisitivo. Essa me parece ser a questão fundamental.

Por mais  importante que seja o Minas sem Miséria ou o Brasil  sem Miséria,  não

podemos parar aí. Nosso compromisso é histórico, é afirmar um projeto de nação que

ponha em prática o verso do Hino Nacional Brasileiro: “Dos filhos desse solo és mãe

gentil”. Muito obrigado. Um abraço. Depois conversaremos mais.

A Sra.  Presidente  -  Agradecemos  a  participação  do ex-Ministro  Patrus  Ananias.

Certamente ele poderia falar o dia todo sem nos cansar, até pela intimidade com o

tema. Foi brilhante, e com certeza seríamos todo ouvidos se falasse por mais algum

tempo,  mas  ainda  há  outros  debatedores  e  o  debate  propriamente  dito,  que  é

extremamente relevante.

Palavras da Sra. Carla Bronzo Ladeira Carneiro

Bom dia! É uma honra estar aqui, como servidora pública da Escola de Governo da

Fundação João Pinheiro, dividindo com vocês debates que a equipe como um todo
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tem feito sobre o tema da pobreza, da desigualdade e da proteção social. Além de

uma  honra,  é  uma  grande  responsabilidade  pelo  significado  deste  processo,

conforme já exposto nas falas anteriores,  que envolve um importante trabalho de

bastidores, da consultoria da Assembleia, de anônimos que estão por trás, com a

construção  de  propostas  em  relação  a  um  tema  que  é  muito  importante.  Fico

satisfeita em poder compartilhar este momento e espero que minha reflexão seja útil

em  relação  ao  PPAG,  na  elaboração  de  proposições  e  no  estabelecimento  de

diretrizes  que terão  impacto direto na  vida  de  milhares de pessoas e de  famílias

mineiras. Tentarei falar sobre dois pontos principais. O tempo está meio curto, por

isso terei que correr na apresentação. São dois pontos que envolvem questões mais

de fundo, como a ética e a moral.

O Ministro Patrus terminou a sua fala na direção de um tema que abordarei, embora

não vá deter-me nele. É importante entendermos que essa discussão não trata de um

tema técnico nem de uma questão apenas política,  mas de uma questão que diz

respeito ao sofrimento. A injustiça é um sofrimento. Se a dor é própria do ser humano,

se as condições de perda, morte, abandono são próprias da natureza humana, esse

não é o caso do sofrimento. Essa é uma dor mediada pela injustiça social. Embora

essa questão seja óbvia, não é trivial que entendamos que, quando expomos cada

dado estatístico, a situação de cada uma dessas 900 mil pessoas, estamos falando

de sonhos, de desejos, de capacidades que foram limitadas, de liberdades que foram

rompidas,  de  oportunidades  que  foram  cerceadas,  enfim,  de  seres  humanos  que

sofrem por conta de uma distribuição social desigual. Esse é o primeiro ponto que

precisamos ter  em mente. Não se trata de trazer o discurso da caridade, mas de

reconhecer a dimensão humana que está por trás dessa discussão.

Quando estamos falando de pobreza, estamos falando de injustiça social.  Outro

ponto diretamente ligado à fala do Patrus é que a discussão da pobreza está ligada

ao  debate  sobre  que  projeto  de  sociedade estamos  construindo,  sobre  o  tipo  de

sociedade em que desejamos viver. O que é intolerável? O que podemos suportar em

nossa  sociedade?  Abaixo  de  qual  parâmetro  nenhum  ser  humano  pode  viver?

Quando  falamos  de  pobreza,  também  falamos  sobre  desigualdade,  que  é  uma

questão diferente. O problema da desigualdade aponta para uma questão muito mais
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complicada,  pois  diz  respeito  a  uma  condição  de  privação  e  destituição  de  um

conjunto da população em um cenário de abundância. Temos riquezas e recursos

suficientes para que não haja fome e para que ninguém fique privado da educação,

da escolaridade e do atendimento à saúde. No Brasil, a situação de miséria não é

como a da África.

A questão da desigualdade é uma questão importante. Não podemos acabar com a

pobreza  mantendo  intactos  alguns  pilares  da  nossa  forma  de  viver.  A  pobreza

interroga o nosso modelo de sociedade. Essa é a questão posta. A pobreza não é um

fato da natureza. Ela é produzida pelas instituições, com causas estruturais ligadas às

escolhas, como disse o Ministro Patrus Ananias. A questão é histórica e tem relação

com escolhas e com decisões tomadas em outros campos das políticas econômicas e

de natureza macroestrutural.

A  questão  da  desigualdade  está  posta.  Por  muito  tempo  acreditamos  que  o

crescimento econômico seria suficiente para acabar com a pobreza. Apostamos todas

as fichas nisso e descobrimos que não é assim e que a própria distribuição de ativos

e  a  redução  da  desigualdade  são  elementos  importantes  para  propiciar  o

desenvolvimento e o crescimento econômico.

Quando falamos sobre a pobreza, discutimos uma questão central, que tem relação

com o conteúdo distributivo, com a desigualdade e com a distribuição das riquezas.

De fato, pretendemos continuar administrando e mantendo a pobreza mais ou menos

em planos toleráveis  em nossa sociedade? Desejamos  manter  o nível  normal  da

população pobre,  destituída e marginalizada,  ou,  de fato,  o nosso projeto inclui  a

superação da pobreza?

Se a  resposta  for  essa última hipótese,  a  nossa  intervenção  tem  de ser  muito

diferente  do  que  temos  feito  até  agora.  Essa  questão  não  será  solucionada  se

fizermos mais da mesma coisa. Isso é mesmo desconfortável, mas temos de olhar

para o modelo de sociedade que estamos criando e a injustiça e irracionalidade que

existe por trás disso. Temos de discutir novos conceitos e alterar os paradigmas e a

forma como entendemos  a  questão da pobreza.  Isso é extremamente  necessário

para que possamos realmente obter resultados diferentes do que temos conseguido

até então.
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Os resultados são muito tímidos ainda, embora tenhamos avançado muito. Vemos

que os resultados estão muito aquém quando sabemos que 900 mil pessoas estão

abaixo da linha da pobreza extrema. Há muita gente abaixo dessa linha, mas ela é

muito baixa. São R$70,00 “per capita”. Não podemos nos conformar acreditando que

seria o nosso ponto de chegada retirar essas 900 mil  pessoas, em Minas Gerais,

dessa linha tão baixa. Não é isso, veremos que, na verdade, a pobreza é a ponta de

um “iceberg” que nos leva à necessidade de alterar profundamente a nossa forma de

atuar.  O  governo,  a  sociedade,  o  mercado,  a  sociedade civil  e  cada  um  de nós

teremos de adotar uma maneira diferente de entender o problema.

Falarei um pouco mais sobre isso, pois essa discussão é fundamental. É importante

discutir  a  pobreza  do  ponto  de  vista  teórico?  Como  entendemos  e  definimos  a

pobreza? Isso parece meio óbvio, pois estamos dizendo que são pobres aqueles que

têm uma renda baixa ou que recebem meio salário mínimo, e que são indigentes ou

estão  na  pobreza  extrema aqueles  que  têm  uma renda  abaixo  de  R$70,00  “per

capita” ou um quarto do salário mínimo. Essa é uma definição, mas não é a única. É

extremamente importante essa discussão do ponto de vista teórico e conceitual não

por uma questão acadêmica, mas pelas consequências que acarreta em termos de

intervenções e políticas públicas.

A primeira questão é a discussão de como entendemos o fenômeno da pobreza.

Qual  é a teoria  e  a  leitura  que está por  trás  de uma determinada concepção de

pobreza?  Quais  são  as  consequências  que isso  acarreta  em  termos  de  políticas

públicas?  Este  diagrama  expressa  bem  essa  questão  exposta.  Dependendo  do

enfoque e da forma com que entendemos a pobreza, a consequência é muito clara do

ponto  de  vista  da  sua mensuração.  Em percentagem, quantos  da  população são

pobres? Onde estão os pobres, quem são os pobres, quem é o público legítimo das

políticas de proteção social? Isso não é irrelevante porque vai identificar um público

muito diferente de pessoas incluídas numa situação de pobreza, que vai significar

estratégias localizadas para um público que, dependendo da concepção que se tem,

será  muito  diferenciado.  Além disso,  a  concepção,  a  forma,  o  enfoque  pelo  qual

entendemos o problema da pobreza tem consequência do outro ponto de vista, do

ponto de vista das estratégias de intervenção. Que tipo de políticas é necessário e



766
____________________________________________________________________________

suficiente para dar conta do enfrentamento da pobreza? Esse é um ponto central, e

toda a literatura mais recente sobre pobreza e desigualdade mostra a importância de

entender que por trás de toda política pública existe uma leitura do problema.

Então,  é importante termos o conceito do que estamos falando quando falamos

sobre pobreza. Essa não é uma questão simplesmente teórica ou acadêmica porque

ela  tem  consequências  diretas  na  identificação  do  público  e  no  desenho  de

estratégias de intervenção. Espero que entendam que, embora estejamos falando de

uma linha de pobreza monetária abaixo de determinado valor, essa é apenas uma

concepção de pobreza que nos permite identificar 900 mil pessoas. Se utilizássemos

uma outra concepção, provavelmente acharíamos um volume maior de pessoas que

estão numa condição de destituição, de privação e que devem ser objeto das políticas

públicas.

Nesta transparência mostramos alguns enfoques, como o monetário, que define a

pobreza como privação de renda. Mas existem outros que foram acrescentados a

essa perspectiva mais dominante de se entender a pobreza, que tem a ver com a

necessidade  básica,  com  as  capacidades,  com  a  exclusão  social,  com  a

vulnerabilidade. Tentarei mostrar tudo isso por este desenho que fiz. Não sei se ficou

confuso, mas foi um esforço de tentar mostrar que, se temos a concepção da pobreza

na perspectiva monetária, que desde o século XIX vem sendo a maneira de entender

a pobreza, foi a primeira maneira de entender a pobreza que existiu em Londres e foi

um modo de medir  a pobreza a partir  de uma medida nutricional,  a  partir  de um

“quantum” de caloria  que cada pessoa precisaria para sobreviver.  A partir  daí,  foi

calculada uma linha de renda, que é considerada a linha de pobreza, que é até hoje

utilizada para focalizarmos a política social.

O que está na base dessa concepção de pobreza monetária é uma concepção de

sobrevivência. No final das contas, a linha de indigência, como é calculada, parte da

ideia de quantas calorias precisamos para conseguir manter-nos vivo. A partir  daí,

calcula-se uma linha de pobreza. Mas isso é muito pouco porque, primeiro, parte de

uma concepção extremamente unidimensional. A pobreza tem a ver com a privação

de renda para as pessoas terem o mínimo para sobreviver.

Isso é muito pouco. Várias outras concepções foram sendo incorporadas em face
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das necessidades básicas. A renda, por exemplo, não é suficiente para dizer sobre o

bem-estar. Dependendo das necessidades da pessoa, ela pode não ser pobre, em

termos de renda, mas ter necessidades básicas insatisfeitas, como moradia precária,

escolaridade  baixa,  condições  precárias  de  saúde,  moradias  com  falta  de

saneamento. São todas essas condições que precisam ser verificadas mais do que a

renda. Se existe uma família com um nível de renda e dentro dessa família há uma

pessoa com deficiência, seja física, seja mental, a renda para essa família não irá

significar o mesmo que para uma família que não tenha essas necessidades. A vida

de uma família que tem condição de ter atendimento de saúde adequado, que more

num lugar adequado, que tenha segurança, será muito diferente de outra que tenha a

mesma renda, mas que não tenha nada disso.

O  enfoque  das  privações  das  necessidades  básicas  mostram  essas  outras

dimensões que estão envolvidas na condição da pobreza. E essas outras dimensões

devem atuar umas sobre as outras, como o Patrus mencionou. Uma criança sem

saúde não aprende, e uma criança que mora num lugar sem saneamento não tem

saúde. Uma criança que mora em um local violento está sujeita a evadir-se da escola

mais facilmente. Todas essas dimensões estão interligadas. A questão da renda é

uma dimensão,  mas não é  a  única  que caracteriza  uma situação de privação.  É

importante  olhar  para  as  necessidades  satisfeitas  ou  não  dos  indivíduos.  Esse

enfoque das necessidades salienta isso: privações múltiplas em diversas dimensões.

É importante considerar todas essas dimensões para além da renda.

Um  importante  economista  indiano,  Amartya  Sen,  trouxe  o  enfoque  das

capacidades para mostrar que a pobreza tem a ver com privação de liberdade, não é

apenas uma questão material. O enfoque das capacidades traz o olhar para o lado

direito  aqui,  para  dimensões  mais  subjetivas  também.  A pobreza  tem  a  ver  com

dignidade, com a capacidade de as pessoas se afirmarem, com a capacidade de

ação, de expressão de si mesmo, com o fato de conter os elementos que possibilitam

às pessoas viver a vida do jeito que julgarem válido. É outra concepção, que agrega a

essa dimensão objetiva outras dimensões. A pobreza não é só privação material, tem

a ver com humilhação, atitudes e comportamentos de dependência, resignação, baixa

autoestima,  fatalismo,  desesperança.  É  importante  olhar  para  essas  outras
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dimensões.

Não  basta  apenas  dar  renda  às  famílias.  Muitas  vezes  é  necessário  trabalhar

nessas outras dimensões de natureza menos tangível porque isso vai permitir uma

superação sustentável das condições de pobreza. De nada vai adiantar conceder o

Bolsa-Família a uma família que se sente dependente, subalterna em relação aos

agentes públicos, que não crê em sua própria força, na sua própria capacidade, que

não consegue ver uma luz no fim do túnel,  porque essa renda não vai permitir  a

alavancagem dessa família, a busca e o alcance de autonomia.

Esses  outros  enfoques  ampliam  a  visão  da  pobreza  para  além  da  renda,

entendendo não só uma privação múltipla, do ponto de vista material, mas também as

dimensões psicossociais e de natureza mais intangível, vamos dizer assim. Não vou

me deter na descrição de cada um desses enfoques porque o tempo aqui parece

correr muito rápido. Vários outros elementos foram incorporados à nossa forma de

ver  a  pobreza.  Isso  terá  consequências.  A pobreza  é  a  ausência  de  renda,  mas

também é capacidade limitada,  porque as pessoas  não têm escolaridade,  saúde,

residem em moradias precárias, em locais violentos, têm esgoto a céu aberto. Tudo

isso  tem  a  ver  com  uma condição de privação,  precariedade  de acesso a  bens,

serviços,  escolaridade  e  saúde,  porque  as  pessoas  não  exercem  atividades  de

geração  de  renda,  têm  fragilidade  nos  laços  sociais,  moram  em  territórios

segregados,  estigmatizados.  Todos  esses  elementos  devem  ser  levados  em

consideração para que sejam desenvolvidas estratégias exitosas.

Todas  essas  concepções  ampliadas  de  pobreza  apontam  para  uma

multidimensionalidade. A pobreza é multidimensional e multideterminada. Não é só a

falta  de  renda que gera  a  pobreza,  porque um conjunto  de  outras  determinantes

levam as pessoas a uma situação de privação. A pobreza é heterogênea. Embora as

famílias  possam ser  pobres de acordo com alguma medida monetária,  são muito

diferentes, apresentam carências e necessidades diferentes em diversos âmbitos. A

questão  do  território  é  importante,  deve  ser  considerada  porque  existem

especificidades  pelo  fato  de  uma  família  morar  em  determinada  área.  Isso  tem

consequências  nas  chances  que  tem  de  superar  essa  situação.  A  dimensão

psicossocial tem a ver com a dimensão da subjetividade, que está interagindo com as
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dimensões objetivas. Frequentemente, nas relações com setores não pobres, com

agentes das políticas  públicas,  agentes  do  mercado,  agentes econômicos,  muitas

vezes,  involuntariamente,  são  reforçadas  as  atitudes  de  dependência,  de  baixa

autoestima, de desesperança. Essa condição precisa ser alterada.

Faz diferença conceber a pobreza sob outro aspecto, em termos da identificação do

problema? Quais as consequências, sob o ponto de vista do conteúdo e das formas

das políticas públicas? Vou apresentar, rapidamente, alguns dados produzidos pela

equipe de desenvolvimento humano da Fundação João Pinheiro. A Fundação João

Pinheiro  é  um  arsenal  de  dados  sobre  Minas  Gerais  e  sobre  os  agregados  por

Municípios.  Nessa  instituição,  temos  todas  as  informações  necessárias  para  falar

sobre a pobreza. Em 2009,  por exemplo,  se considerarmos a pobreza como uma

linha de meio salário mínimo equivalente a R$141,00, no valor de 2001, que é a linha

de pobreza 1, teremos, em Minas Gerais, 13% da população pobre. Se consideramos

a  linha  de  pobreza  um  pouco  maior  e  o  salário  mínimo  de  2009,  o  que  seria

equivalente a R$232,00, a pobreza já passa para quase 30% da população de Minas

Gerais, praticamente um terço da população mineira, aumentando um pouco a linha

de pobreza. É equivalente a R$232,00 “per capita”. Poucos de nós conseguiríamos

viver com R$232,00, e, mesmo assim, essa linha mostra uma diferença significativa

em relação à linha de pobreza considerada pelo valor do salário mínimo de 2000.

Praticamente todos os países do mundo utilizam a linha de pobreza relativa, que

considera a riqueza da população. Ela é calculada pela renda média da população,

considerando os que são pobres, as pessoas que estão abaixo de 60%, de 50% ou

de  40%  dessa  linha.  É  uma  medida  de  pobreza  que  considera  também  a

desigualdade. Todos os países da Europa utilizam a linha de pobreza relativa. Qual

seria a pobreza de Minas Gerais, se utilizarmos uma linha dessas, que é usada nos

países desenvolvidos? Temos um PIB de país desenvolvido. O Brasil está incluído em

um terço dos países mais ricos do mundo. Mais de um terço da população mundial

vive em países com uma renda “per capita” inferior à renda brasileira. Então, quase

48% da população de Minas Gerais estariam abaixo da linha de pobreza relativa.

Quando falamos em linha de pobreza, não estamos dizendo que a pobreza é assim.

Depende de onde colocamos o corte e de onde estamos olhando para dizer qual é o
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tamanho da pobreza. A linha de pobreza pela renda, que imediatamente pensamos

que é um indicador muito objetivo, está cheia de escolhas políticas e de decisões

arbitrárias.  Existem  mais  de  20  linhas  de  pobreza  no  Brasil,  dependendo  da

instituição e do pesquisador. Não existe consenso sobre isso. A incidência da pobreza

varia muito, dependendo do valor dessa linha.

A pobreza também existe entre as pessoas trabalhadoras e não só para aqueles

que estão  fora  do mercado de trabalho.  Esse dado da Pesquisa por  Amostra  de

Domicílios da Fundação João Pinheiro mostra que há trabalhadores com idade entre

20  e  65  anos,  com  um  rendimento  mensal  inferior  a  R$232,00,  apresentando

diferenças entre as diversas regiões.

Apresento um experimento feito  por uma aluna do mestrado da Fundação João

Pinheiro,  que  operacionalizou  os  três  conceitos  de  pobreza:  renda,  necessidades

básicas e vulnerabilidade social,  pesquisando se,  com isso,  identificaria  a mesma

proporção e o mesmo conjunto de pobres. Na verdade, não. Se considero pela linha

de pobreza monetária, temos 11% de pobres. Se utilizo o enfoque da vulnerabilidade,

esse número passa para 35%. Se uso o enfoque das necessidades, tenho mais de

20% da população com alguma necessidade insatisfeita. Aqueles não pobres, os que

estão  acima  da  linha  da  pobreza,  também  têm  necessidades  insatisfeitas.  As

necessidades consideradas são básicas: esgoto e água. Portanto, não podemos focar

somente na renda, pois deixaríamos de fora esses não pobres que estão aqui. Nesse

conjunto, quase 19% das pessoas têm uma casa sem condição de moradia, sem

água ou sem esgoto.

Esses experimentos mostram que olhar  a pobreza sob diferentes enfoques tem

uma importância concreta, prática e importante do ponto de vista da identificação.

Quais são as consequências para a política? A integração das políticas é um requisito

se considero a multidimensionalidade da pobreza e a intersetorialidade. Temos que

mudar nossa forma de operar as políticas públicas para dar conta de alcançar essa

população  nas  diversas  dimensões.  Precisamos  de  uma  integração  radical  das

políticas sociais e delas com as econômicas.

Reconhecer a heterogeneidade e a diversidade da pobreza significa olhar para uma

rede de serviços que tem que ser flexível e aderente para responder às necessidades
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dos  indivíduos.  E  olhar  para  as  dimensões  subjetivas  tem  uma  implicação  de

considerar  o  aumento  da  autonomia,  o  desenvolvimento  das  capacidades  e  o

empoderamento das pessoas como objetivo das políticas públicas.

Esse é outro diagrama que mostra, do lado de lá, as diversas determinações da

pobreza e, principalmente, daquela pobreza dura, em que se tem até a transmissão

intergeracional e um conjunto de estratégias políticas que decorrem daquilo. Terei que

falar bastante rápido sobre isso. A intersetorialidade é uma exigência, e não mais uma

escolha. Temos que fazer diferença. Temos que alterar nossas instituições e a nossa

maneira de olhar o problema. Não dá mais para ter um olhar apenas dentro do meu

setor,  da  minha  instituição,  do  meu  campo  de  intervenção  porque  é  importante

considerar que o resultado de uma política de educação depende de uma política de

saúde eficiente  também,  ou  seja,  a  criança não aprenderá  se,  de  fato,  não tiver

condição adequada de saúde. Isso implica olhar o problema de um ponto de vista

comum, criar formas de olhá-lo de um ponto de vista comum. A intersetorialidade é

algo  muito  fácil  de  falar  e  muito  difícil  de  fazer.  Demora  tempo,  pois  não  é  fácil

compartilhar recursos, dividir poder e alterar a forma como as instituições trabalham,

mas  ela  é  absolutamente  importante  se  quisermos,  de  fato,  mudar  algo  nessa

realidade.

Os sistemas de informação e o orçamento são dois poderosos instrumentos aliados

à intersetorialidade. Indicadores, sistemas de informação compartilhados e orçamento

feito  de  forma  conjunta,  com  metas  estabelecidas  também  conjuntamente,  são

mecanismos  indutores  importantes  na  intersetorialidade.  Para  isso,  é  necessário

construirmos a capacidade estatal: as instituições, os recursos técnicos e humanos e

as instâncias de participação e pactuação coletiva. Todo um conjunto de elementos é

importante para darmos conta do desafio da intersetorialidade.

Em relação à flexibilização da oferta de serviços e o foco no território,  podemos

muito claramente constatar uma debilidade e uma fragilidade dos serviços existentes

para responder às demandas da família, embora a Política Nacional de Assistência

Nacional e o Suas tragam a noção de rede socioassistencial e o papel do Cras seja

importante para articular essa rede, encaminhar as famílias aos serviços e fornecer

respostas adequadas às necessidades diversas de cada família.  Percebemos, por
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várias  pesquisas  feitas  na  Fundação  João  Pinheiro,  essa  heterogeneidade  das

condições de oferta, além da necessidade de investir, realmente com mais força, na

mudança das condições do território e no fortalecimento da infraestrutura social.

Aí, queremos mostrar uma pesquisa demandada pela Sedese em 2008, 2009. Ela

foi feita com coordenadores e gestores de assistência social em vários Municípios de

Minas. Uma das questões que percebemos claramente é que, na verdade, não existe

essa  rede  de  serviços  capaz  de  ser  mobilizada  pelo  Cras  para  responder  às

demandas da família ou é insuficiente, quando existe, principalmente para os jovens

adultos e no campo da inclusão produtiva. O que percebemos diante disso? Qual é a

chance de realmente  alterar  as  condições de  vida  desses  jovens  ou de lhes  dar

capacidades  e  oportunidades,  se  não  existem  -  se  existem,  são  insuficientes  -

programas nem serviços direcionados para eles? Aqui estamos mostrando isso. Onde

não existe, marca-se com a cor verde. Em diversos tipos de serviço, isso nos mostra

a carência e a fragilidade de redes, políticas e ofertas para esse público.

Finalmente, quanto à questão da autonomia e do empoderamento, perguntamo-nos

o seguinte: o que é empoderar? Como se cria autonomia? As políticas estão criando

autonomia?  Não  queremos  uma  política  que  torne  as  pessoas  dependentes.

Queremos  obter  sucesso  na  política  de  assistência,  para  que  cada  vez  menos

pessoas precisem dessa política. Parece que há uma lógica diferente. É preciso que

as pessoas, para gerarem autonomia, consigam caminhar por suas próprias pernas,

mas elas  não conseguem isso  sozinhas.  Na verdade,  existe  um constrangimento

estrutural que não dá oportunidade a que elas consigam fazer suas escolhas. Então,

a questão do “empoderamento” envolve maior controle sobre ativos, sobre recursos

de crédito e de escolaridade e sobre recursos financeiros e produtivos e, ao mesmo

tempo, mudanças na dimensão psicossocial.

Quando examinamos  as  características  dessa população,  vemos  que de  fato  é

muito difícil gerar autonomia numa população com baixa escolaridade, com condições

psicossociais  negativas;  assim  as  políticas públicas não conseguem responder  às

demandas por trabalho e por qualificação profissional.  Não existe dignidade maior

que  as  pessoas  conseguirem  viver  com  seu  próprio  salário.  Ouvimos  isso  na

pesquisa com as beneficiárias do Bolsa-Família. É uma questão importante garantir
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às pessoas a possibilidade de viver com a própria renda. Quando pensamos no Paif,

que são os serviços desenvolvidos pelo Cras, que tem a tarefa de garantir, viabilizar o

fortalecimento  dos  laços  familiares  e  integrar  essas  famílias  na  rede de serviços,

perguntamos qual  é o efeito  desse tipo de programa do Bolsa-Família  e do Cras

tendo em vista a autonomia e o “empoderamento”.

Recentemente  fizemos  uma  pesquisa,  que  foi  concluída  no  meio  do  ano  pela

Fundação. Elaboramos um questionário dirigido a 608 famílias beneficiárias do Bolsa-

Família  que  também  participam  do  Cras,  com  o  objetivo  de  identificar  se  esses

programas contribuem para alterar os ativos da família. Sabemos que os programas

de transferência de renda conseguiram diminuir a brecha da pobreza e promoveram

avanços importantes, com crédito para as famílias, que passaram a ter um horizonte,

a planejar sua vida. Mas, de verdade, quais são as mudanças feitas? Que mudanças

são operadas a partir da participação das famílias nesse serviço? Citarei um exemplo

disso: numa questão do questionário, construímos um índice que mede a capacidade

de as famílias agirem, procurarem emprego, se relacionarem melhor, participarem de

associações, terem acesso a determinados serviços e ambientes, melhorarem sua

autoestima e “empoderamento”. Foram variáveis que conseguimos identificar. O fato

de o público do Bolsa-Família participar das oficinas do Cras produziu uma mudança

nessa resposta. O Cras é um lugar de acolhida, de informação, onde as pessoas

chegam  para  serem  ouvidas,  onde  podem  compartilhar  angústias,  e  isso  faz

diferença.

Se fôssemos explicar esse gráfico, veríamos que o índice de resposta é mais alto

quando as pessoas participam do Cras. Quer dizer, as pessoas que, a partir do Bolsa-

Família passaram a sair mais de casa, a procurar mais emprego, a se mobilizar para

mudar  sua situação,  a  ter  um ganho  de autonomia,  veem essas  suas  ações  ser

potencializadas  pela  participação  no  Cras.  Esse  resultado  é  superimportante,  e

ficamos felizes com isso, porque mostra que alguma coisa é possível. Quem trabalha

na ponta percebe que alguma coisa muda nessas famílias. Mas o que muda? Como

operar essa mudança? Muitos outros dados mostram isso.

Espero ter mostrado que é importante olharmos para a concepção de pobreza. Não

podemos ficar felizes, ao olharmos para a pobreza ou ao considerarmos essa linha de
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pobreza extrema de um quarto de salário mínimo. Não é possível achar que está tudo

resolvido.  Não  está!  Temos  muito  mais  a  fazer.  É  necessário  haver  políticas

intersetoriais, combinadas com políticas estruturais, laborais, de trabalho, de crédito.

Não há como tratar a política de assistência de modo independente das políticas

sociais, de tratar as políticas sociais de modo independente das políticas públicas, e o

Estado, de modo independente do mercado e da sociedade. A pobreza é a ponta de

um “iceberg”, a situação é muito mais ampla, tem de ser vista de forma muito mais

abrangente, já que as políticas complementares de inclusão produtiva e autonomia e

a garantia  de renda não estão subordinadas ao Bolsa-  Família.  A pobreza não é

criada pelas  políticas  sociais.  As  políticas  de  assistência  não podem  ficar  com  o

dever, a atribuição e a responsabilidade de acabar com a pobreza. A pobreza é criada

por outros fatores. Vemos isso na pesquisa. Quem está na ponta, enfrentando o dia a

dia da pobreza, esbarra, o tempo todo, com as demandas não resolvidas de moradia,

de transporte, de oferta de serviço de saúde, de trabalho, de qualificação profissional.

É isso o que as famílias querem. Elas querem respostas concretas para as situações

concretas que estão vivendo. E, muitas vezes, o Estado não tem condição de dar

essas respostas, embora tenhamos recursos, conhecimento e informação. Falta algo,

que não é dinheiro, nem informação. Falta exatamente considerar que a pobreza é

resultado de um conjunto de problemas ligados à nossa forma de organização social,

que deve estar  no centro  da política  pública.  O momento diz  isso,  reafirma esse

compromisso.

Há dados e informações abundantes sobre a condição da pobreza, mas precisamos

reconhecer os critérios políticos e normativos a partir dos quais dizemos “não, isso é

intolerável”, reconhecer a noção de direito e de cidadania e efetivar, de fato, o acesso

à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, ao trabalho, à renda ...

A definição da quantidade de dinheiro,  do tipo de programa e de serviço a ser

definido não pode ficar mais ligada a critérios políticos, particularistas, a interesses de

grupos. A definição de orçamento, do que fazer,  de quanto gastar,  onde investir o

dinheiro,  tem de estar  fundada -  trata-se  de  critério  ético  -  em decisão política  e

programática baseada no que é necessário fazer, e não em interesses de partidos,

grupos  ou segmentos  da  sociedade.  Só assim  poderemos  tratar  a  superação da
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pobreza de maneira estratégica, fazer diferente, não apenas administrar.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra.  Presidente  -  Agradecemos  à  Profa.  Carla  Bronzo  a  riqueza  da  fala.  As

exposições  do  Patrus,  da  Profa.  Carla  e  do  Prof.  Márcio  Antônio,  que  falará  em

seguida,  estarão disponíveis  no “site”  www.almg.gov.br.  Dessa forma,  as  pessoas

poderão obtê-las na íntegra e refletir sobre elas. Às vezes, há correria, em virtude do

tempo, mas complementamos essa falha por meio do “site”, ao qual todos poderão ter

acesso.

Palavras do Sr. Márcio Antônio Salvato

Bom dia. Cumprimento a Casa, em que há representação social muito importante.

O  tema da  palestra  é  “Contextualização  da  pobreza  e  da  desigualdade  social  e

regional em Minas Gerais”.

O que é Minas Gerais? Olhando o mapa de Minas Gerais e passando-lhe uma linha

diagonal,  vemos  que  Minas  é  um  pouco  do  Brasil  inteiro,  porque  no  Sul  e  no

Sudoeste do Estado a renda “per capita” é maior, aproxima-se da de São Paulo e do

Sul do Brasil, e o Leste e o Nordeste mineiros representam mais o Nordeste do Brasil.

Em Minas Gerais há realmente grandes diferenças; seja em renda “per capita”, seja

em pobreza, seja em oportunidades, representamos a heterogeneidade existente no

Brasil.  Podemos olhar  para os  números de Minas Gerais e pensar  num pequeno

Brasil, verificando que as desigualdades são muito aparentes. Com certeza, é uma

das maiores a desigualdade de renda existente na Região Sudeste.

Faremos algumas perguntas e tentaremos respondê-las. A primeira questão é a

seguinte:  existe  alguma  relação  entre  crescimento,  desigualdade  e  pobreza?  Se

fizermos  o  enfrentamento  de  uma  delas,  estaremos  tratando  de  todas  essas

questões?  Faço  essa  pergunta  porque  há  algum  tempo  escutávamos  a  seguinte

afirmação: primeiro, faremos crescer o bolo e, depois, vamos dividi-lo. Acho que nos

lembramos desse passado e sabemos a que nos levou. Parece que apenas fazer

crescer  o  bolo  não  é  suficiente:  é  preciso  pensar  em  dividi-lo  imediatamente.  A

concentração de renda é um entrave para o próprio crescimento do bolo no futuro.

Portanto,  qual  deveria  ser  a  efetividade  de  políticas  redistributivas  ou  qual  é  a

efetividade do crescimento sobre a queda da pobreza? Vejamos alguns números para



776
____________________________________________________________________________

verificar o que a nossa história nos conta a esse respeito.

A partir disso, pensamos: será que, olhando para dentro de Minas Gerais e para a

nossa grande desigualdade regional, deveríamos adotar políticas distintas para cada

uma das macrorregiões ou para cada um dos Municípios especificamente? Por meio

das falas anteriores, vimos que sim. Os Municípios são muito diferentes. Dentro de

cada macrorregião, as demandas são distintas, e precisamos sair da instância federal

ou estadual e adentrar as Prefeituras para verificar em quais políticas os Municípios,

Prefeitos e Vereadores deveriam investir.  Devemos desenvolver ações específicas

dando espaço à assistência social de cada um dos Municípios, para atingir os mais

miseráveis, cujas demandas são específicas.

Ouvimos,  nas  falas  anteriores,  que  pobreza  é  multidimensional,  com  o  que

concordo.  E  a  questão  da  renda  é  relevante;  portanto,  vou-me  reportar  mais  à

pobreza na sua dimensão de renda para entendermos como nela trabalhar. No final

da  apresentação,  falaremos  sobre  a  política  de  curto  e  longo  prazo  para  esse

enfrentamento.  Apresento-lhes  um  gráfico  para  começarmos  a  discussão  sobre

renda. Ele mostra uma distribuição de renda hipotética, porque, na verdade, ela é

muito mais desigual que o apresentado. Existe uma concentração de pessoas mais

ao lado esquerdo, com baixa renda, e a linha caminha bastante para a direita. Apenas

fiz  uma  representação  que  cabia  no  gráfico.  Na  verdade,  dada  a  mensuração,

basicamente estabelecerei uma linha de pobreza - e a Carla nos ajudou dizendo que

essa linha pode ser estabelecida de várias maneiras: por aspecto nutricional ou por

renda diária, como se faz internacionalmente, US$2,00 ou US$1,00 por dia, se quero

chegar aos miseráveis. No Brasil, eu poderia fazer por diferenças de região e dizer

que o poder  de  compra  no  Nordeste  é  diferente  do  daqui,  do  Sudeste;  portanto,

temos linhas diferenciadas por região. É mais ou menos a ideia de uma medida de

pobreza relativa. Ou, então, estabelecer o que é mais fácil - normalmente é o que se

faz no Brasil. Pega-se o salário mínimo e, em cima dele, estabelece-se a partir de

quanto do salário mínimo vou considerar que uma pessoa pertence a uma família

pobre. E o número mágico que as pessoas usam normalmente é meio salário mínimo

ou um quarto do salário mínimo. No Programa Brasil  sem Miséria,  estabelecemos

R$70,00, que corresponde a metade da metade, ou seja, um oitavo do que seria o
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salário mínimo. Estamos tratando realmente daqueles que estão na situação mais

vulnerável.

O número de quantos pobres somos pode ser mais ou pode ser menos. O que

importa não é exatamente a contagem de quantos pobres somos, mas entender o

que faz estes que estão na parte de baixo subirem na distribuição. É basicamente

isso. Eu poderia mexer na linha e falar quantos são os pobres, mas isso não ajuda. O

importante é saber como fazer essas pessoas subirem na linha de distribuição. Eu

posso dizer o seguinte: basta crescer. Vamos olhar para o passado. Nas décadas de

60 e 70, o Brasil cresceu com as taxas mais altas que já tivemos, 10%, até 12% de

crescimento real ano a ano. Mas não se mexeu na distribuição. Isso reduz pobreza?

Sim, reduz. Vejam bem: a linha está fixa, e eu desloco toda a distribuição para cima.

Logo, os pobres são exatamente esta área que está abaixo da linha Z, a linha de

pobreza.  O  que  aconteceu?  Diminuiu.  Se  olharem  os  dados,  verão  que  o  Brasil

reduziu a pobreza nas décadas de 70 e 80, porque tinha algum crescimento. Mas

pode-se fazer outra coisa.  Não é preciso crescer:  o País  pode ficar  com taxa de

crescimento zero, mas tem de redistribuir. Se houver uma certa distribuição, também

haverá redução da pobreza. Será que é isso que queremos? Precisamos pensar que,

com crescimento e redistribuição, é possível reduzir pobreza. E se fizermos os dois,

crescer e redistribuir? Aí,  sim, haverá uma melhoria maior.  E existe até um termo

técnico para isso: crescimento pró-pobre. Ao contrário do que houve na década de

80: um crescimento não pró-pobre - se quiserem, podem chamá-lo de pró-rico. O que

é isso? Há crescimento, mas a distribuição de renda piora. Quer dizer, quem está

auferindo  lucro  com  o  crescimento  são  os  mais  ricos,  e  isso  não  queremos.

Queremos  um  crescimento  pró-pobre,  ou  seja,  queremos  os  lucros  desse

crescimento para os mais pobres.

No  período  recente,  dos  anos  2000  para  cá,  nos  governos  mais  recentes,  se

pegarmos os estudos  de crescimento  no  Brasil  por  faixa  de  renda,  veremos que

aqueles que estão nos primeiros decis de renda tiveram taxas de crescimento de

renda “per capita” muito maiores que aqueles que estavam nos decis superiores. Isso

é crescimento pró-pobre. Houve uma média de crescimento em torno de 3%, mas

quem estava nos decis menos abastados teve uma taxa de crescimento maior.
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A pergunta que temos de escolher é: será necessário escolher entre crescimento e

redistribuição de renda? Dá para escolher os dois? O histórico do Brasil mostra que,

em  alguns  momentos,  escolhemos  alguma  coisa:  ou  escolhemos  crescer  ou

escolhemos  redistribuir.  Talvez  tenhamos  que  escolher  o  meio-termo:  crescer  e

redistribuir. É a ideia de se ter um crescimento pró-pobre. Se olharmos o passado do

Brasil, faremos isso olhando para os censos. Vamos pegar os censos de 70, 80, 91 e

2000. Vamos olhar um pouco de informações, de dados para o Brasil. Como é que o

crescimento  e  a  redistribuição  afetaram  as  medidas  de  pobreza  no  Brasil  nesse

período todo? Olhando os gráficos, podemos ver que a pobreza tem o aspecto da

escassez de recursos, que vem da má distribuição de renda. Assim, ou se cresce ou

se redistribui ou ambos. Então, quanto se deveu a cada um deles no Brasil da década

de 70 para cá? De acordo com alguns estudos internacionais e nacionais,  há um

probleminha: parece que o crescimento foi mais importante para países e regiões que

foram mais pobres e a redistribuição, para aqueles mais ricos. Se aplicarmos isso em

Municípios  com  renda “per  capita”  muito  baixa  -  quer  dizer  que  o  percentual  de

pobres é muito alto - e redistribuirmos dentro de um Município que já é muito pobre,

isso afeta pouco.  O crescimento é muito relevante para esses Municípios. Já em

outros Municípios bem maiores, como Belo Horizonte, em que o nível de renda “per

capita” é alto e a desigualdade também é alta, redistribuir é um fator que parece que

tem mais impacto.

Estudos  internacionais  têm  mostrado  isso.  A  pergunta  que  podemos  tentar

responder  é  se  isso  ocorreu  no  Brasil.  Alguns  mostram que  a  pobreza  não  está

associada à escassez, mas à má redistribuição. Uma afirmação interessante é que o

Brasil não é um país pobre, mas um país de pobres. Essa frase é muito relevante. Se

analisarmos a renda “per capita” brasileira comparada com o mundo, veremos que

não estamos tão mal assim. O problema é que a desigualdade é tão grande que o

número de pobres é muito alto. Então, o Brasil é um país de pobres por causa da

nossa má distribuição de renda. Essa literatura começa a apontar que, em alguns

períodos, o crescimento foi muito relevante, principalmente nas décadas de 70, 80 e

90, e que o componente da desigualdade só se tornou importante recentemente.

Vamos analisar os dados. Trouxe os dos censos de 70, 80, 91 e 2000 para Minas



779
____________________________________________________________________________

Gerais e suas 12 mesorregiões. Esses dados estão deflacionados: estabelecem a

linha de pobreza, que, normalmente, se considera a partir do salário mínimo. Vamos

olhar para índices de pobreza. Primeiro, vou explicar o que são estes números. Como

há muitos números nesta tabela, talvez, quem estiver mais longe não conseguirá vê-

los. Mas vou explicá-los. Na verdade, aqui há várias informações para cada ano: 70,

80,  91 e 2000.  Média  é a  renda “per  capita”.  Estas  duas outras  são medidas de

desigualdade. Vou ler para vocês o que está escrito nesta tabela - há um monte de

números. O significado mais importante, o da primeira coluna, é o seguinte: a renda

“per  capita”  nas  mesorregiões  é  muito  diferente.  Isso  quer  dizer  que  existe  uma

desigualdade regional muito grande dentro de Minas Gerais. Esta desigualdade que

vai da década de 70 até o ano 2000 pouco mudou; não houve nenhum processo de

convergência  significativo  nesse  período.  Se  houve  convergência,  os  estudos

mostram que foi convergência em clube, ou seja, os mais ricos e os mais pobres

começaram a se aproximar, mas criou-se um vale entre eles. Parece que, em Minas

Gerais, a desigualdade regional tem aumentado. Isso é um problema, porque já se

passaram 30, 40 anos. Aqui, vamos até o censo de 2000, mas já se passaram 10

anos. E não conseguimos fazer com que as mesorregiões mais pobres caminhem na

direção das mesorregiões mais ricas. Então, as desigualdades regionais se mantêm.

A segunda coluna diz respeito à desigualdade dentro de cada região. É o índice de

desigualdade de renda. Vou ler os números para aquela parte que está em vermelho.

Os nomes que estão aqui são Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e

Vale  do  Mucuri.  São  reconhecidamente  as  mais  pobres  de  Minas  Gerais.  Havia

desigualdade de renda. O número 0,55 - não vou interpretá-lo como deveria, dado o

nosso tempo - subiu para 0,64, de 1970 aos anos 2000. Ou seja, nos 30 anos, a

desigualdade nas mesorregiões aumentou da década de 70 até a década de 80. Nós

não crescemos bastante, principalmente na década de 70? Será que isso não estava

ajudando a reduzir pobreza? Então, vamos olhar a pobreza.

Existem  algumas  maneiras  de  medir  pobreza.  Normalmente,  as  pessoas  falam

nessa primeira medida: proporção de pobres. Quantos por cento somos de pobres?

Eu diria que isso é fazer com que o discurso seja o mais fácil possível. Para discursar

corretamente,  deveríamos  observar  hiato  de  pobreza,  que  não  é  contar  quantos
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pobres existem abaixo de uma linha estabelecida. O problema é que alguns estão

mais longe da linha do que outros. Logo, a política pública mais fácil seria a seguinte:

se eu der um valor igual para todo mundo, pego as pessoas que estão mais próximas

da linha, mas na verdade não consigo atingir  com a mesma política os que estão

mais longe. O hiato de pobreza nos diria que, se a política pública está adequada,

vou ver o hiato de pobreza também cair porque ele pondera as pessoas de acordo

com a distância da linha de pobreza.

Vamos fazer uma simulação. Suponha que um governo queira reduzir a pobreza no

prazo de um ano. Ele pode calcular quantas pessoas estão mais próximas da linha,

assim  como  o  valor  necessário  para  essas  pessoas  ultrapassarem  a  linha  de

pobreza. O governo dá esse valor para todo mundo e atinge seu objetivo de reduzir a

pobreza. Só que comete um grande erro. Os mais necessitados não foram atingidos.

Então, isso não é suficiente. Por isso vejo, em todos os discursos, que só transferir

não é o fator mais importante. Tenho de olhar para uma pobreza multidimensional,

porque essas pessoas são pobres de maneiras diferentes. Mesmo que eu analise

apenas o aspecto da renda, umas estão mais longe do que outras. Portanto, eu teria

de atingir os outros objetivos, como, por exemplo, reduzir a severidade, quão forte é

essa pobreza.

Exemplificarei com os dados do Vale do Jequitinhonha, que estão marcados aqui.

Se eu tomar como pobreza a linha mais alta possível,  considerando apenas meio

salário  mínimo,  o que é pouco ainda, e é a mais alta  que eu posso fazer,  nessa

medida aqui, no Vale do Jequitinhonha, na década de 70, 84% das pessoas estavam

abaixo  da linha.  Em 1980 caiu para 66%. Então,  durante  a década de 70 houve

queda. Na década de 80, voltou a subir para 73%. E nos anos 2000 caiu para 60%.

Vejam bem que as opções de crescimento feitas na década de 70 foram suficientes,

mas na década de 80 tivemos problemas. A inflação é ruim. Cresço pouco com a

inflação, a desigualdade aumenta, e a pobreza também vai aumentar. Vamos levar

em conta apenas as regiões mais pobres, como Jequitinhonha e Vale do Mucuri, para

mostrar  que  essa  evolução  ocorreu  em  Minas  Gerais,  mesmo  levando  em

consideração  a  pobreza  ou  a  extrema pobreza.  Verificando  o  que  aconteceu  em

Minas, vemos que aqui  houve a mesma coisa: uma grande queda da pobreza na
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década de 70, que voltou a subir na década de 80. Depois, houve queda da pobreza

na  década  de 90.  A Carla  trouxe os  dados  dos  anos  2000,  e  verificamos  que a

pobreza também caiu em Minas Gerais.

Como explicar essa distinção? Aqui há algumas tabelas que explicariam isso, mas

não vou apresentá-las, apenas falarei sobre esses dados. Durante 30 anos, em Minas

Gerais houve aumento da renda média. Houve crescimento da renda “per capita”.

Isso gerou a queda da pobreza. Há uma relação de causa e consequência para que

ocorresse a queda de pobreza nesse período. Mesmo pegando a década de 80, em

que  houve  aumento  da  pobreza,  houve  crescimento.  Mas  o  componente

redistribuição ocorreu no sentido contrário. Quer dizer que nesses 30 anos crescemos

muito, mas não nos preocupamos com redistribuição de renda. Portanto, o efeito final

de queda da pobreza poderia ter sido maior se o componente redistribuição de renda

não tivesse ocorrido no sentido contrário como aconteceu em Minas Gerais.

Será que isso foi verdade também em outras regiões, como no Norte de Minas,

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce? Sim, o componente redistribuição

de renda deu-se no sentido contrário também nessas regiões. Ocorreu concentração

de renda nas regiões mais pobres. Isso piorou na década de 70 até os anos 2000. o

crescimento  não  foi  pró-pobre  nas  regiões  mais  pobres  de  Minas  Gerais.  Essa

literatura segue, mas vou pular esses efeitos.

Aqui se percebe que há uma primeira contradição. O crescimento parece ter sido

mais pró-pobre nas regiões mais ricas de Minas Gerais e menos pró-pobre ou não

pró-pobre nas regiões mais pobres de Minas Gerais. Esse foi o grande problema que

construímos de 1970 até os anos 2000 para tentar resolver agora. Se a intenção foi

reduzir desigualdade em Minas Gerais, fizemos tudo errado nas décadas de 70 e 80,

até  os  anos  2000.  Há  contradição  nessas  quatro  mesorregiões  já  citadas,

apresentando dificuldade no processo de crescimento em beneficiar os mais pobres.

É  preciso  tentar  responder  a  essa  pergunta,  pois  geramos  um  problema  de

desigualdade alta no Brasil.  O Patrus trouxe todo o histórico de desigualdade que

herdamos. No século passado, também não conseguimos resolver esse problema,

mesmo o Brasil crescendo muito.

Como isso afeta a desigualdade? Isso nos pode ajudar a sair daqui com propostas.
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De acordo com a literatura, a desigualdade de renda aponta para renda sendo gerada

no  mercado  de  trabalho  por  diferença  de  produtividade  das  pessoas.  Então  as

pessoas  têm  renda  diferente  porque  chegam  ao  mercado  de  trabalho  com  uma

produtividade muito diferente. O nível educacional é diferente de outros aspectos que

possam  definir  a  produtividade  da  mão  de  obra.  Pode  vir  por  segmentação  ao

mercado de trabalho, ou seja, há pessoas que se formaram em área exata, e outras

em áreas  humanas, portanto  a diferença de renda média dessas áreas afetará a

diferença de renda dessas pessoas. Primeiro aspecto: o mercado de trabalho, que

revela a desigualdade que está nas pessoas, também pode gerar desigualdades. Um

exemplo disso é a discriminação. Há discriminação no Brasil? Sim, há discriminação

no Brasil, apesar de estudos mais recentes revelarem que, às vezes, não gostamos

de ouvir essa frase.

É interessante dizer que a desigualdade de gênero é maior que a desigualdade de

raça no Brasil. Temos de parar para pensar qual é o motivo disso. Na verdade, a

educação média  das  mulheres já  está  maior  que  a  dos  homens.  No entanto,  se

verificarmos a educação média dos negros, veremos que ainda está bem inferior que

a dos brancos. Então, uma parte da desigualdade de renda que existe entre negros e

brancos é por causa do nível inferior médio de escolaridade. Portanto, temos de fazer

com que esse grupo estude mais. Em relação ao gênero, as mulheres já passaram os

homens e, ainda assim, ganham menos. Ou seja, percentualmente, na renda, a parte

de discriminação de gênero é maior.

Na literatura há um ponto importante que afirma que a desigualdade de renda pode

existir  por  causa da diferença de produtividade.  Os estudos apontam que 1/3  da

desigualdade  de  renda  é  explicado  pela  desigualdade  educacional.  Então,  nas

décadas  de  70,  80  e  90,  fizemos  alguma  coisa  errada.  Peguem  os  planos  de

desenvolvimento  do  passado  e  vejam  que  em  nenhum  momento  se  falou  que a

educação era importante; na verdade, nos esquecemos de que qualificação da mão

de obra trava o crescimento. Só percebemos isso agora.

Observem alguns estudos que decompõem, por exemplo, a desigualdade. O Ipea

tem um relatório interessante - nota recente sobre a queda da desigualdade -, que

explica que a desigualdade caiu nos últimos anos. Os dados analisados foram do ano
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de 2000: “1- Transferência de renda explica a queda da desigualdade. Processo de

redistribuição”. Ora, a transferência de renda é tudo e engloba a transferência oficial,

ou seja, a aposentadoria e as pensões também. Um aspecto importante nisso é o

aumento do salário mínimo, que explica bastante essa queda da desigualdade nesse

período. Ganhos de produtividade explicam quase um terço dos casos. Achamos que

é só transferência, mas, na verdade, acesso à educação no Brasil  começou já na

década de 90, e as pessoas beneficiadas já entraram no mercado de trabalho. O que

está acontecendo é que a entrada no mercado de trabalho de pessoas com nível

educacional é maior e isso já está fazendo com que a renda média dessas pessoas

esteja  aumentando.  É  aquela  velha  história:  avós  analfabetos  e  pais  com ensino

apenas fundamental. Parece que já estão gerando netos com nível de ensino médio e

indo para a graduação. Isso fará uma alteração no mercado de trabalho e, mesmo

que  não  cresçamos  mais  no  programa  de  transferência,  arrisco-me  a  dizer  que

ganhos de produtividade na mão de obra farão com que a desigualdade de renda no

futuro caia, porque política educacional só tem efeito a longo prazo. Então, o fato é

que a desigualdade de renda e a desigualdade de educação caminham juntas.

O meu tempo já está estourado, mas ainda gostaria de discutir o último ponto. Qual

é a política adequada que deveríamos fazer? Posso separar isso em curto e longo

prazo.  A  longo  prazo,  deveria  me  preocupar  com  a  redução  da  desigualdade

educacional  entre  regiões,  dentro  de  Municípios.  Isso  tem  um  efeito  benéfico,

inclusive reduz a demanda pelo programa de transferência de renda. Portanto, temos

de continuar reduzindo a desigualdade educacional no Brasil. Já a curto prazo, o que

posso fazer? No curto prazo, o programa de transferência de renda tem de continuar.

Mas já percebemos que, para saber se a avaliação do programa de transferência de

renda é positiva ou negativa, não se pode simplesmente mensurar quantas pessoas

estão sendo alcançadas por ele. Essa informação só mostra o tamanho do buraco e a

quantidade de terra que é preciso jogar para tapá-lo.  Na verdade,  a avaliação de

qualquer política pública é feita sabendo-se quantas pessoas tiveram seu problema

resolvido. Quer dizer, no caso de um programa de transferência de renda, quantas

pessoas  não  são  mais  dependentes  dele.  Aí,  sim,  veremos  se  o  programa está

obtendo  sucesso  ou  não.  Teríamos  de  verificar  quantas  pessoas  deixaram  o
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programa, quantas famílias não mais dependem dele.

Mas temos de continuar com o programa? Sim, porque o buraco é muito fundo.

Para  isso  vem  tudo  que  vimos  no  discurso,  como,  por  exemplo,  aumentar  a

focalização. O foco agora são os miseráveis, aqueles que estão mais longe da linha.

Mesmo se se lhes conceder transferência de renda, ela não será suficiente para que

suplantem a linha de pobreza. Essas famílias precisam de programas conjugados. No

que tange à focalização, digo que cabe ao Estado treinar as equipes municipais de

assistência social das prefeituras para que elas possam saber ir até essas pessoas.

Elas não vêm mais à prefeitura. Estão distantes geograficamente, no interior de Minas

ou mesmo em adensamentos urbanos e têm dificuldade de saber o que a prefeitura

coloca  à  disposição  delas.  É  uma  questão  de  focalização,  de  treinamento  da

prefeitura e de requalificação de mão de obra. Se se mantiver a criança na escola,

resolve-se o problema entre gerações. No futuro essa família será menos dependente

do programa de transferência de renda. Mas e os pais? Temos de pensar em políticas

de requalificação de mão de obra. Essa é a parte difícil: falar para uma pessoa que

ela  tem  de  continuar  estudando  para  se  reposicionar  no  mercado  de  trabalho.

Geralmente gostamos de estudar quando somos mais novos. Se colocarmos uma

criança de 6 anos na escola, ela vai aprender muito rápido. Mas fazer uma pessoa

fora de idade estudar e qualificar mão de obra é mais complicado. Isso é problemático

de  resolver,  daí  a  necessidade  de  manutenção do  programa de  transferência  de

renda.

Outra medida é garantir a aplicação e a continuidade da política de longo prazo,

que é reduzir a desigualdade educacional. É manter o acesso à escolaridade, ampliar

o acesso não só ao ensino fundamental, mas tentar chegar ao ensino médio, que é

difícil. E pensar na qualidade. A qualidade cai a curto prazo porque se amplia muito o

sistema. Mas o segundo passo é voltar a ter  qualidade nessa escola. Os estudos

internacionais  mostram  que  o  Brasil  tem  uma qualidade  educacional  muito  baixa

comparativamente aos demais países. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Sr. Márcio Antônio Salvato as palavras. É bom

dizer que as intervenções foram complementares. Cada uma abordou determinado
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aspecto, portanto foram extremamente relevantes.

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 acessar o portal

da Assembleia Legislativa, www.almg.gov.br, clicar em “Participe Agora”, preencher o

formulário e enviar a pergunta. Há um telefone à disposição da população, que é o

0800 709 2564. Quem não conseguiu fazer inscrição por causa do número limitado

de vagas do Plenário e dos trabalhos também pode participar encaminhando suas

sugestões e perguntas aos debatedores.

Às 12h54min, queremos dizer que são muitos os que se inscreveram para fazer

perguntas  ou  manifestações  oralmente  ou  por  escrito.  Sei  que  vocês  precisam

almoçar para retornar para a parte da tarde, como nós também. Teremos, então, de

acelerar o ritmo dos trabalhos, para garantir a manifestação de todos. Lembramos

que hoje estamos realizando o primeiro debate, que prosseguirá na parte da tarde.

Durante todo o dia de amanhã, o trabalho será num universo menor, que são os

grupos de trabalho. Dessa forma, nos grupos, haverá mais oportunidade para que

cada um manifeste suas ideias e questionamentos de forma mais ampla. Não iremos

cercear a palavra dos inscritos. Para que seja viável, vamos combinar um tempo bem

rápido; peço que sejam objetivos em suas manifestações e procurem não exceder a 1

minuto. Há 19 inscritos para usar a palavra, e outros 25 se manifestaram por meio do

formulário. Chamarei as pessoas para ver se ainda desejam falar, pois, caso tenham

sido contempladas, podem desistir a fim de agilizarmos os trabalhos. Há microfones

no Plenário, na lateral, no meio e na frente. Depois retornaremos a palavra para a

Mesa, e os três palestrantes farão uma síntese das perguntas para que possam fazer

uma  abordagem  única  e  final.  Não  será  possível  responder  a  cada  um

individualmente por causa do tempo. Está entendido?
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A Sra. Joaquina Júlia Martins - Como ficam as perguntas feitas por escrito?

A Sra.  Presidente  -  Elas  estão  com  os  palestrantes.  Cada  um  as  recebeu  e

responderá a todas de forma sintética. Quem usar o microfone deve identificar-se,

para efeito da ata...

O Sr. Fabiano dos Santos - Questão de ordem. Proponho à Mesa que diminua o

tempo dos palestrantes para que possamos discutir  o assunto, porque 1 minuto é

muito pouco. Viemos de tão longe, com tantas dificuldades, para chegar aqui e fazer

uma pergunta de 1 minuto? Temos muitas coisas para expressar, para discutir com

vocês. Acho muito pouco o tempo.

A Sra. Presidente - Qual é o seu nome?

O Sr. Fabiano dos Santos - Fabiano.

A Sra.  Presidente -  Sua ponderação é pertinente,  mas lembro  que o  seminário

acontece hoje pela manhã e à tarde, amanhã o dia inteiro e quarta-feira, também.

Temos que considerar isso nessa dinâmica, para que possamos encerrar os trabalhos

desta manhã.  A segunda mesa deve começar  às  14 horas,  logo não se trata  de

cercear a palavra de ninguém; é questão de tempo. Houve atraso no começo, além

de exposições muito ricas. Os debates acontecerão no trabalho dos grupos, pois o

tema do seminário é único. O que foi dito aqui também será debatido pelos grupos, e

não temos a pretensão de esgotar o tema nesta manhã. Vamos trabalhar com essa

orientação.  A  Mesa  também  terá  seu  tempo  reduzido,  os  palestrantes  apenas

responderão às perguntas.

Debates

A Sra.  Presidente  -  Com  a  palavra,  Marcus  Vinícius,  do  Fundo  Cristão  para

Crianças.

O Sr. Marcus Vinícius Costa - Bom dia. Este é um momento ímpar para os mineiros

se reunirem e  discutirem as  diversas  desigualdades  que  enfrentamos  no  Estado.

Serei breve, pois nosso tempo está esgotando. Devemos dizer que Minas Gerais não

concorda que as regiões que estão em situação de desigualdade possam ser tratadas

pelo  Estado de maneira igual.  Temos de destacar  e dizer  que  Minas  Gerais  não

concorda que as regiões em situação de desigualdade sejam tratadas de maneira

igual.  Temos  de  ter  essa  sensibilidade  também  na  hora  de  votarmos  as  nossas
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propostas. Temos de ser solidários com Minas Gerais e firmar esse compromisso. Os

mineiros querem que as regiões sejam tratadas com a devida importância, com essa

diversidade e desigualdade. Clamo a todos para destacarmos que, neste seminário,

estamos sensibilizados com essa causa. Muito obrigado.

A Sra. Presidente -  Obrigada. Com a palavra, o Sr.  Elson de Oliveira Felice, da

Central Movimentos Populares.

O Sr. Elson de Oliveira Felice - Boa tarde a todas e a todos. Trago uma experiência

da  periferia  da  cidade  de  Uberlândia,  onde  16  mulheres  cujos  filhos  não  tinham

acesso à creche juntaram-se, foram passar e lavar roupa na cidade e montaram a

sua  própria  creche.  A experiência  que  sinto  nessa  situação  é  que  se  uniram  e

passaram a sentir que seus filhos não seriam somente aqueles que tinham gerado,

mas também os de todas as mães que se uniram. Trouxe essa experiência para que

pudéssemos  enxergar  também  todas  as  crianças  nas  ruas,  nas  escolas  e  onde

estiverem  como  se  fossem  nossas  crianças,  nossos  próprios  filhos.  Tendo  essa

atitude, passaremos a pensar em uma sociedade mais igual.

A Sra. Presidente - Obrigada. Com a palavra, a Sra. Josiane dos Santos. Ela não

está presente. Com a palavra, a Sra. Maria do Carmo Resende Penido, do Conselho

Municipal de Política sobre Drogas. Não está presente. Com a palavra, o Sr. Daniel

Sucupira, da Prefeitura de Teófilo Otôni, do Territórios da Cidadania.

O Sr. Daniel Sucupira - Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de dizer, apesar de o

Ministro Patrus Ananias ter saído, que um sábio já dizia que as palavras convencem,

mas os exemplos arrastam. O Ministro nos arrastou para essa luta e essa grande

mobilização para a transformação deste país e de Minas Gerais. Gostaria que isso

fosse transmitido a ele. É uma pena que não esteja presente.

Pessoal,  o nosso desafio é o controle social  e a participação popular.  A política

pública do Territórios da Cidadania, do governo federal, é um grande instrumento de

discussão do desenvolvimento regional.  Um desafio do Estado de Minas Gerais é

pensar em uma forma de articular os diversos atores, sociedade civil e poder público,

também na discussão das políticas públicas estaduais.  Na perspectiva do governo

federal,  temos os Territórios  da  Cidadania e,  em nosso Municípios,  os  Conselhos

Municipais de Desenvolvimento Rural e outros, mas falta uma estrutura estadual, com
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orçamento  e  recurso,  para  que tenhamos condições  de debater  e  pautar  nossas

demandas.

Gostaria de apresentar uma reflexão: já que estamos em nossa Casa, os nossos

Deputados representantes deveriam confiar em nossos apontamentos e direcionar as

emendas parlamentares não para aqueles Municípios politicamente mais viáveis para

eles. Que direcionem os recursos do Estado e da Assembleia Legislativa em termos

de emendas parlamentares para aquelas regiões e Municípios que mais necessitem.

Deixo aqui essa reflexão e mais outra. Cada um de nós, de diversas regiões de

Minas Gerais, vimos os nossos representantes neste seminário? Vimos os nossos

Deputados majoritários neste encontro tão importante? Foi bom para os que tiveram

essa oportunidade. Aqueles que não viram os seus representantes levem às suas

regiões esse debate.  Se temos  representação popular,  ela  tem de estar  conosco

neste momento tão importante para a história de Minas Gerais.

O Sr. Daniel Sucupira - Quero apenas fazer um convite para que todos participem

da nossa Feira de Economia Solidária. Reconheço, Deputado André Quintão, que foi

por  intermédio  da  Comissão  de  Participação  Popular  que  as  feiras  regionais  de

economia solidária aconteceram, e também a estadual. André, a sua atuação diminui

a distância entre as regiões e o Poder Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Com a palavra, Maria do Carmo Penido.

A Sra. Maria do Carmo Resende Penido - Meu nome é Maria do Carmo Resende

Penido, sou de Carmópolis de Minas. Falarei sobre a dependência química. Quando

o dependente químico vai para uma comunidade terapêutica fazer tratamento, depois

que sai, a sociedade não o aceita. Ele é muito marginalizado. Gostaria que a questão

da reintegração do dependente químico à sociedade fosse abordada. Gostaria  de

uma reflexão sobre isso.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, esse é um assunto relevante. Com a palavra,

Zuzu.

A Sra.  Zuzu  -  Sou  secretária  executiva  de  um  consórcio  de  saúde  no  Médio

Jequitinhonha, e é bom estarem presentes aqui vários professores. Prof. Márcio, o

Vale do Jequitinhonha não é pobre, lá tem pobres. Precisamos inverter esse discurso.

O Vale do Jequitinhonha está para o Brasil assim como o Brasil esteve para Portugal,
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com  uma  pequena  diferença:  Portugal  se  dizia  dono  do  Brasil  e  o  Vale  do

Jequitinhonha  está  sem  dono.  Com  isso,  queremos  dizer  que  o  Vale  é  rico,  é

riquíssimo. E lá não tem apenas cultura, tem minério de ferro. O que falta é vontade

política.  Como o  Patrus  fez um resgate da  história,  e  a Carla  falou sobre  várias

dimensões  da  pobreza,  acho  que  neste  seminário  não  temos  que  falar  sobre  a

pobreza  do  Vale  do  Jequitinhonha.  Temos  que  falar  das  várias  dimensões  das

pobrezas do povo do Vale, da riqueza desse vale, de que forma e quais políticas

poderão ser implementadas para que a vida daquela população mude e deixem de

ser pobrezinhos. Nós não precisamos de caridade. O povo do Vale não precisa de

esmola, ele precisa ser respeitado nas suas riquezas e com os seus valores. Ao invés

de mineradoras extraírem de lá toda sua riqueza, que a transformação seja lá, porque

em 2014 teremos a mecanização, e o povo vai morrer de fome. Para onde vai a mão

de obra do Vale, que está no corte de cana ou na colheita do café? Ali é possível

fazer, basta ter políticas que pensem no desenvolvimento daquele povo, e não na

submissão eterna.

A Sra.  Presidente  -  Com  a  palavra,  Clarise  Fernandes  da  Silva,  da  Clarosofia

Núcleo Mundial.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Boa tarde, senhores da Mesa, meu nome é

Clarise Fernandes da Silva,  sou Presidente da ONG Clarosofia  Núcleo Mundial  e

gostaria  de falar  sobre a denominação da instituição.  A Clarosofia  é uma matéria

interdisciplinar,  ético-filosófica  de  assistência  social  humana,  que  estuda

transparência e clareza, direcionada para desenvolvimento do raciocínio, objetivando

a desenvoltura do ser humano para promover o bem estar social. Tem-se falado muito

na erradicação da pobreza, o que é muito importante. Realmente, poderia ser trocado

o nome de erradicação da pobreza para planejamento ou busca de um programa

para desenvolver a distribuição de renda justa para todos e critérios e metodologia

para conter o assalto ao cofre público, que está desperdiçando dinheiro do povo. O

dinheiro público está indo para o ralo.

Gostaria  de  saber  sobre  uma  outra  situação,  porque  a  Copa  do  Mundo  está

chegando, e o orçamento cogitado para ela é de mais de R$80.000.000,00. Vários

órgãos preocupados com isso estão levantando esse cálculo.
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O quê? Nosso Deus! Oitenta bilhões? Erro grave meu. Perdão. São mais de 80

bilhões  para  a  Copa.  Acorda,  Brasil!  Isso  é  muito  sério.  Estou  aqui  com  muitas

informações, acabei fornecendo… Gostaria de dizer para vocês que o orçamento do

PPAG não pode ser menor que o orçamento previsto para a realização da Copa do

Mundo. Vocês vão dizer que existem empresas parceiras, não é apenas o governo

que  está  financiando  o  evento.  Então,  que  contratem  empresas  parceiras  para

financiar o PPAG, o desenvolvimento sustentável, oferecendo alguma contrapartida,

como redução de impostos! Essa situação não é justa!

Vejam que coisa grave:  mais  de 800  famílias,  num  total  de 1.300.000 pessoas

convocadas,  não se cadastraram no programa Bolsa-Família.  Isso é  sério.  Quero

dizer claramente que esse orçamento de mais de R$80.000.000.000,00 não pode ser

superior ao orçamento do PPAG. A Clarosofia tem três propostas aprovadas. Fiquei

correndo  atrás  dos  contatos,  de  governo  em  governo,  mas  tudo  “agarrou”  no

orçamento.

A Sra. Presidente - Por favor, Clarise, conclua o seu pronunciamento.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva -  Vou concluir  agora. Farei uma pergunta ao

Deputado André Quintão. Gostaria de pedir ao Deputado que agilizasse uma parceria

com o governo federal para complemento de recursos públicos, a fim de que o PPAG

seja financiado,  considerando que os problemas sociais  têm sido maiores que os

recursos  financeiros  destinados.  Nada  se  justifica  dizer  depois  que  não  existe

dinheiro. Também quero saber como isso pode ser feito com urgência. Isso deve ser

feito mesmo que todos os Deputados recorram ao governo federal, a fim de buscarem

recursos federais para complementar os recursos do Estado de Minas Gerais, para

que sejam atendidas as demandas do Estado.

A Sra. Presidente - Clarise, por favor, conclua.

A Sra.  Clarise Fernandes da Silva -  O nível  da criminalidade está alarmante.  É

necessário  contê-la.  A  corrupção  também.  É  preciso,  urgentemente,  criar  um

programa, para…

A Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Clarise.  Embora  todos  tenham  muito  que  dizer,

estamos em processo de discussão, e o nosso tempo está curto. Com a palavra, a

Sra. Vera Lúcia Lemos Campos Botelho, da Prefeitura de Paracatu.
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A Sra. Vera Lúcia Lemos Campos Botelho - Gostaria de fazer uma pergunta ao

Deputado André Quintão sobre a criação do Fundo de Erradicação da Pobreza. Quais

seriam as fontes  de  captação de recursos para a formação desse Fundo? Quais

seriam os critérios de gestão desse Fundo? Quero também deixar a minha sugestão.

Quanto à formação do Fundo, sugiro uma alteração no que se refere ao Imposto de

Renda.  Da  mesma  forma  como  se  prevê  destinação  de  parte  dos  recursos

provenientes do Imposto de Renda devido para o Fundo da Infância, que se destine

também  parte  desses  recursos  para  a  formação  do  Fundo  de  Erradicação  da

Pobreza. Isso não iria causar ônus nem aumentar a carga tributária. Sugiro também

que haja uma gestão compartilhada entre o Estado e a sociedade civil organizada,

para que o atendimento seja técnico, e não político.

A Sra. Presidente - Vera, o seu tempo terminou. Esclareço que as propostas de

cada um serão incluídas no relatório, se forem feitas nos grupos de trabalho. Estou

chamando a atenção para isso, porque serão objeto de votação na reunião de quarta-

feira  as  propostas  que  fizerem  parte  do  relatório  dos  grupos.  Hoje  estamos  em

processo de discussão.

Com a palavra, a Sra. Marlene Gonçalves.

A Sra. Marlene Gonçalves - Boa tarde. Minha pergunta é dirigida ao Dr. Patrus.

Considerando o contexto da sua riquíssima fala, pergunto o que o senhor acha de

aproveitarmos este momento histórico, reunidos na Assembleia, considerando que

cada  Município  trouxe  a  sua  peculiaridade  de  criar  e  executar  a  Lei  de

Responsabilidade Social do Estado, para estabelecer compromissos e diretrizes de

investimentos visando ao controle social das políticas públicas, tendo em vista que

tudo perpassa pelo controle social.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Marlene. Com a palavra, Cleiciane Wellingta

Ferreira.

A Sra.  Cleiciane  Wellingta  Ferreira  -  Sou  do  Movimento  Popular  pela  Reforma

Agrária. Patrus Ananias deu várias brechas para que eu pedisse a palavra quando

falou sobre o envolvimento do movimento social. É importante ressaltar que o IBGE

mostrou ao Brasil que é a agricultura familiar que alimenta o nosso país. No entanto,

fomos  deixados  ao  léu,  quando  o  governo  federal  cortou  os  bilhões  que  seriam
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destinados à reforma agrária. Pergunto a Patrus Ananias qual é a opinião dele sobre

o governo federal retirar da classe que alimenta o País para beneficiar o agronegócio.

A Sra. Presidente - Com a palavra, Glêcia Santos, de Itaobim.

A Sra.  Glêcia Santos -  Boa tarde.  Pergunto a Patrus sobre as  políticas sociais.

Sabe-se que o Programa de Distribuição de Renda elevou as políticas sociais a outro

patamar; porém, uma inquietação recorrente entre nós, trabalhadores da assistência

social,  é  a  porta  de  saída  desses  programas.  No  Vale  do  Jequitinhonha existem

muitas potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Muitas vezes o que vemos

são  programas  de  capacitação  que  não  levam  a  lugar  nenhum.  Precisamos  de

geração  de  empregos  e  renda,  para  que  as  potencialidades  das  pessoas  sejam

desenvolvidas  a  partir  das  peculiaridades  do próprio  Vale.  Há problemas como a

migração sazonal, mas há também problemas urbanos, como a falta de saneamento

básico,  a  falta  de  empregos  e  a  criminalidade  dos  adolescentes.  É  uma  região

peculiar, que precisa ser desenvolvida de acordo com suas peculiaridades, com as

necessidades de sua população. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, Teresinha Rocha.

A Sra. Teresinha Rocha - Boa tarde. Como já foi  dito,  vemos uma preocupação

muito grande com as obras da Copa e não percebemos tanta preocupação com a

construção de habitações. O saneamento básico também deixa a desejar em todo o

Estado. Por onde passamos, percebemos uma grande deficiência nesse serviço.

Há cinco anos os políticos em campanha falavam nisso, todo o mundo falava nisso,

mas parece que agora tudo caiu no esquecimento. Pergunto se há possibilidade de

incentivar  os  empresários  a  criar  creches  nas  empresas  para  que  as  mulheres

possam trabalhar e, assim, diminuir a busca pelo Bolsa-Família. Senti uma grande

honra quando voltei a trabalhar, depois de ficar alguns anos desempregada. Acredito

que  é  assim  também  para  muitas  pessoas.  É  importante  incentivar  a  volta  das

mulheres ao trabalho, com o apoio das empresas à criação de creches para os filhos,

porque há muita dificuldade. Peço o apoio dos membros da Mesa da Assembleia para

melhorar isso. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, Maria Wilta Rezende, quilombola de Passa-

Tempo.
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A Sra. Maria Wilta Rezende - Pertenço à comunidade quilombola de Cachoeira dos

Forros, e temos um problema muito sério: temos terra, mas não temos máquina para

arar. Agora começou a chover. Tenho lá 4.000ha de terra, herança de meu avô, e

estou quase louca atrás de uma máquina para arar. Não tenho condições de pagar,

nem  meu  irmão,  nem  os  outros  conterrâneos.  Nos  4.000ha,  várias  famílias

conseguem  plantar.  Queremos  plantar  lá  arroz  do  campo.  Temos  uma ajuda  da

cooperativa de Piracema. Minha irmã fez o cartão do agricultor e já está levando para

lá doce, rosca, couve, cebolinha e mandioca. A terra está lá e queremos plantar para

continuar. Pertencemos mesmo a Passa-Tempo, onde não temos ajuda. É lastimável.

Vamos até lá e só ouvimos “não” da Prefeita, que me disse que lá não entra verba

nenhuma  para  ajudar  nossa  comunidade.  Estão  deixando  a  desejar,  e  estamos

querendo apoio. Talvez alguém possa nos doar uma máquina para ararmos a terra,

pois já passa da hora de ará-la. Essa era uma das minhas reivindicações.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Kátia Ferraz, de CVI-BH.

A Sra. Kátia Ferraz - Dirijo-me ao Patrus: nas questões da pobreza, parece que o

problema explode apenas quando chega a um nível extremo; aí, todos se juntam para

prestar socorro. Se existem tantos programas intermediários para evitar esses níveis

de iniquidade, como os programas de trabalho, renda e saúde, por que o cidadão tem

dificuldade  de  acessá-los?  Por  que  apenas  quando  ele  atinge  o  extremo  de

iniquidade é incluído no percentual de iniquidade? Queria que o senhor fizesse uma

reflexão  a  esse  respeito.  Por  que  apenas  quando  o  problema  estoura,  mesmo

existindo essas políticas, o cidadão passa a fazer parte desse contingente?

A Sra. Presidente - Com a palavra, Mauro Geraldo, Secretário de Agricultura de

Paracatu.

O  Secretário  Mauro  Geraldo  -  Boa  tarde.  Gostaria  de  fazer  uma  pergunta  ao

Deputado André Quintão e ao ex-Ministro, já que aguardei a presença do Deputado

Estadual da nossa cidade, Deputado Almir Paraca, que infelizmente não veio. Por que

a  burocratização  emperra  tanto  a  vida  das  famílias  carentes  e  mais  pobres  dos

assentamentos agrários?

No Município de Paracatu, há cerca de 900 famílias assentadas e temos um antigo

assentamento,  aproximadamente  com  15  anos,  e  há  um  mais  novo,
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aproximadamente com 3 anos, cujos membros estão aqui comigo, acreditando que

há esperança. Na semana passada, participei de uma reunião no Assentamento Buriti

para tentar colocar ali um tanque de recolhimento de leite, já que tal assentamento,

com 85 famílias, produz uma boa quantidade de leite. O tanque está aqui em Belo

Horizonte,  autorizado,  com verba do Deputado Federal  Jaime Martins,  mas,  para

nossa surpresa, não conseguimos instalá-lo, pois o pessoal do meio ambiente não

nos  deixa  fazê-lo  sem  a  licença  ambiental.  Já  tentamos  com  o  Incra  e  não

conseguimos.  Então,  Paracatu  tem  assentamento  com  15  anos  sem  licença

ambiental.  Nenhum  assentamento  em  Paracatu  tem  licenciamento  ambiental.

Gostaria  de  pedir  que  se  fizesse  uma intervenção  junto  ao  Incra,  para  que  ele

regularize  sua  ação  ambiental  dos  assentamentos  de  Paracatu,  a  fim  de

conseguirmos trabalhar. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Solange Barbalho.

A Sra. Solange Barbalho - Boa tarde. Sou de Uberlândia e estou contribuindo na

área da contabilidade. Vejo o problema das pessoas aqui com a inviabilização dos

processos e dos alvarás. Acho que o profissional da contabilidade está, de alguma

forma, contribuindo para que o Brasil cresça mais e melhor. Uma forma das maneiras

é  ajudar  as  pessoas  mais  simples  que  precisam  de  documentos,  alvarás,

licenciamentos. Podemos fazer, mas não sabemos como fazer, porque eles não vêm

até nós. O governo implementou um meio, dando um benefício muito grande aos

contadores. Queremos trabalhar com isso, mas não sabemos como fazê-lo. Venho

dizer que há pessoas para trabalhar nessa área. Como as pessoas vão entrar na

Prefeitura sem saber o que é uma licença? Temos como ajudar. É essa a questão.

Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Solange. Eugênio Pacelli Lara, Secretário de Meio

Ambiente de Carmo do Cajuru.

O  Secretário  Eugênio  Pacelli  Lara  -  Eu  gostaria  de  fazer  uma  pergunta  aos

membros da Mesa e à Assembleia, dirigindo-a à Deputada Luzia Ferreira. Eu havia

direcionado minha pergunta ao Sr.  Marco Antônio Salvato, mas vou direcioná-la à

Casa, ao Presidente Dinis Pinheiro e à Deputada que está conduzindo a reunião.

Quero saber se o Estado está preocupado em resolver o problema das pessoas que
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moram no Estado ou está preocupado em resolver o problema do Estado. É só isso.

A Sra. Presidente - Vamos concluir. São 13h28min.

O Sr. Fabiano dos Santos - Pela ordem, Sra. Presidente. Inscrevi-me para falar.

A Sra. Presidente - Consideramos as inscrições que nos chegaram até o término

das inscrições.

O Sr. Fabiano dos Santos - Mas eu me inscrevi no começo. Fui o primeiro a pegar o

papel para me inscrever.

A Sra. Presidente - Então, vamos ouvi-lo.

O Sr. Fabiano dos Santos - Sou de Pouso Alegre, trabalho nas áreas da saúde e da

educação. Gostaria que tanto o ex-Ministro quanto o André prestassem atenção nisto:

em  Minas  Gerais,  são  910 mil  pessoas  em situação de  extrema pobreza,  sendo

2.700.000 na região  Sudeste.  Na cidade e no campo,  as  famílias  ainda não têm

energia elétrica e abastecimento de água. A situação é dramática. Fico pensando que

é inadmissível  que no século XXI ainda tenhamos que discutir  um assunto de tal

natureza,  tenhamos  de  discutir  pobreza  e  desigualdade.  Fico  imaginando  o  que

ocorre  nos  três  Poderes,  em que  não  existe  uma fiscalização  ativa  para  que  os

projetos  cumpram  com  suas  funções,  para  que  deixemos  de  discutir  pobreza  e

desigualdade. Os ricos se enriquecem cada vez mais, e os pobres ficam cada vez

mais  pobres.  Por  que  até  hoje  não  existe  uma  fiscalização  ativa  para  evitar  a

corrupção? Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada, Fabiano. Esperamos que em breve não tenhamos de

falar sobre isso. Vou começar com o Patrus, que terá de ter a capacidade de resumir

tudo; depois, vamos pela ordem.

O Sr.  Patrus  Ananias  -  Primeiramente,  gostaria  de lembrá-los  de  que,  como fui

Ministro do Fome Zero, tenho de continuar a trabalhar pela segurança alimentar de

todos. São 13h30min. Há muitas perguntas, ouvi-as todas atentamente, mas não há

como  responder  a  elas  isoladamente.  Em  primeiro  lugar,  quero  agradecer  as

manifestações de afeto que recebi do Daniel, da Arlene, dos companheiros de Teófilo

Otôni e de outras pessoas. Há algumas perguntas mais específicas,  a que não é

possível responder neste momento.

Quero  lembrar  aos  companheiros  e  às  companheiras  que,  agora,  não  ocupo
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nenhum cargo público. Continuo a trabalhar pelas causas que nos unem. Voltei às

minhas atividades profissionais  como professor  na  PUC e funcionário  concursado

desta Casa, não tenho espaço para tomar algumas decisões.

A maior parte das perguntas se resume nesta: por que o governo não faz? São

críticas e questionamentos ao governo. Considero algumas realmente procedentes;

em relação a outras, tenho algumas dúvidas; mas todas são legítimas num espaço

democrático  como  este.  Com  toda  a  franqueza,  penso  que  está  na  hora  de

começarmos  também a nos perguntar  o que nós  podemos fazer.  Os direitos  são

conquistados; aprendemos, pelas lições da vida e da história,  que os direitos não

caem  do  céu  nem  brotam  espontaneamente  da  terra  e  que  ninguém,  nenhum

governo,  por  melhor  que  seja,  concede  direito  de  graça.  Direito  tem  de  ser

conquistado. Sabemos que o avanço é lento. Falamos aqui hoje que, há 50 anos, os

trabalhadores rurais  do Brasil  não tinham direitos  trabalhistas  nem previdenciários

nem  sindicais.  Até  a  Constituição  de  1988,  os  trabalhadores  e  as  trabalhadoras

domésticas  também  não  tinham  direito.  É  um  processo  contínuo  de  luta  e  de

conquista.

Acho importante termos claro isso e mantermos a organização. É fundamental nos

organizarmos em associações comunitárias,  sindicatos,  movimentos sociais,  trocar

experiências com outros movimentos, somar esforços. Por exemplo, no ano que vem

haverá eleição municipal. É hora de os movimentos sociais, as pessoas que querem

uma  sociedade  melhor,  mais  justa  e  igualitária,  como  nós  e  todos  os  que  aqui

estamos, começarem a discutir o que queremos nas eleições em nossos Municípios,

em nossas regiões. Qual é a nossa pauta para os candidatos a Vereador, a Prefeito?

Quero terminar a minha intervenção, por causa do tempo, insistindo num aspecto.

Falamos sobre desenvolvimento regional,  que é um caminho importante, mas que

tem de incluir a dimensão política. Temos de lutar para avançar na democracia. Nada

sai  de  graça  ou  é  dado.  Temos  de  conquistar  cada  vez  mais  a  democracia

participativa e, para isso, devemos colocar como viável a discussão do Orçamento

Participativo  nas  regiões.  Vamos  começar  com  grandes  assembleias,  envolvendo

todos? Certamente não, mas podemos caminhar para lá. Temos condição de realizar

grandes  assembleias  regionais  envolvendo  lideranças  políticas,  Prefeitos,
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Vereadores, gestores, representantes de partidos políticos e de entidades, seja de

empresários, seja de trabalhadores, de camponeses, de agricultores familiares, de

igrejas,  de  universidades.  Devemos abrir  um debate sobre  as  prioridades  e  fazer

pressão.  Venho  de  uma  geração  que  enfrentou  a  ditadura  militar.  Eram  tempos

difíceis. Lembro-me de que, nos anos 70, uma figura muito querida na minha história

e  na  de  muitas  pessoas,  o  Arcebispo  de  Olinda  e  Recife,  Dom  Hélder  Câmara,

publicou um livrinho sobre as “minorias abraâmicas”, convidando cada um a fazer a

sua  parte.  Naqueles  tempos  difíceis,  anos  de  chumbo,  ditadura,  opressão,

perseguições,  prisões,  torturas,  movimentos  sociais  reprimidos,  conseguimos

começar  a  construir.  Iniciamos  a  luta:  anistia,  Constituinte,  liberdade  política,

liberdade para os sindicatos, construção de partidos políticos.

Penso que não está na hora de perguntarmos por que o Estado não faz. Não faz

mesmo, não. O Estado faz sob pressão. Temos de nos organizar e lutar sempre, de

uma forma democrática, não violenta, a meu ver, de uma forma comprometida com a

vida, com a dignidade humana. Mas temos de reivindicar. Digo, com franqueza, aos

que estão nos movimentos: precisamos sair do discurso da queixa, como dizia Célio

de Castro. Deixo claro que o Estado é disputado, o agronegócio está aí, ele faz parte

do jogo, tem poder, tem maioria na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional.

Não conseguimos aprovar  nada lá  nem  rediscutir  a  questão  da função  social  da

propriedade,  o  índice  de  produtividade.  Há  assuntos,  no  Brasil,  que  estão

interditados. A questão da função social da propriedade, a reforma agrária, a reforma

urbana é um assunto hoje difícil de ser conduzido no País. Ficaremos, portanto, de

braços cruzados? Não. Tenhamos claro que o Estado é disputado, o agronegócio está

aí,  os  banqueiros  estão  aí,  os  ricos  estão  aí,  e  eles  têm  poder  nos  meios  de

comunicação social. E nós? Nós também temos a nossa força e estamos aqui, e este

evento é importante. Vamos tirar daqui uma ideia forte com relação à participação no

desenvolvimento  regional,  avançar  na  participação popular.  É  dessa  forma que  a

gente conquista.

Finalizo dizendo que direito a gente conquista, os direitos não são dados, e foi por

isso que iniciei contando a história do Brasil, da escravidão, exatamente para mostrar

que se trata de  um processo histórico.  Estamos avançando e  temos  de ter  essa
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consciência.  Estamos  avançando,  e  muito,  mas  temos  uma  estrada  pela  frente.

Vamos pensar, estrategicamente, em como continuar avançando, lembrando sempre

que o Estado é dividido. Todo mundo discute o Estado; nós, também. A questão não é

saber por que o Estado não dá, mas porque ainda não tivemos força suficiente para

conquistar. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada, Patrus Ananias. Passo a palavra, para a sua síntese,

à Profa. Carla Bronzo.

A Sra. Carla Bronzo Ladeira - É muito difícil fazer esta síntese, pois são muitas as

perguntas. Quanto ao que o Patrus deixou como mensagem final, acho que poderia

responder  a muitas perguntas da mesma forma.  Quanto à pergunta “o que fazer,

como é que resolve, por que o governo não faz?”, creio que o importante é a criação

desses  espaços  de  negociação,  de  deliberação,  onde  podem  ser  construídas

propostas  locais,  porque  não  é  possível  fazê-lo  neste  Parlamento,  que  é  onde

recebemos as propostas elaboradas e discutidas por quem está na ponta, por quem

está  sofrendo efetivamente  os  problemas  e  tem mais  condições  de  identificar  os

grandes desafios apresentados. A proposta de fortalecer as instâncias regionais de

deliberação, de construção coletiva de significado, de definição de prioridades, é o

caminho que poderia ser fortalecido para a conquista de direitos. Na verdade, esses

são os espaços onde podem ser construídas propostas suficientemente abrangentes

e adequadas para a redução da pobreza e da desigualdade no Estado.

Gostaria  de comentar  apenas três questões aqui  trazidas. Uma é a questão da

educação, a questão do Prof. Flávio, de como se pode pensar o papel da educação

na redução da desigualdade e a política do Estado em relação a isso. A apresentação

do  Márcio  Salvato  mostrou  a  centralidade  da  educação  para  a  redução  da

desigualdade.  Essa é  uma questão bastante  conhecida.  Mas,  quando olhamos  o

acesso dos jovens ao ensino médio  e à universidade,  vemos como é perversa a

nossa  estrutura  de  ensino  público,  um  ensino  público  universitário  gratuito  para

pessoas  que  estudaram  em  escolas  privadas,  como  as  escolas  privadas  estão

absorvendo exatamente  o  público  mais  pobre.  Ou seja,  é  uma inversão  total  de

prioridades.  Precisamos  pensar  um  pouco  nesse  modelo  de  universidade  que

estamos  construindo,  uma universidade  cada  vez  mais  elitista,  uma universidade
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pública de pesquisa, que absorve quem veio da escola privada e quem tem mais

condição  de  lutar  por  uma  vaga  no  Enem  e  no  vestibular,  que  deixa  para  as

universidades  privadas  programas  como o  Reuni  e  o  ProUni,  que  são iniciativas

importantes e indicadores da perversidade de nosso modelo de sociedade. Então,

construímos  universidades  públicas  para  os  ricos  e  deixamos  as  universidades

privadas para os pobres. Quando olhamos o índice de acesso dos jovens às escolas,

vemos claramente o que está acontecendo. Eu estava olhando ontem os indicadores

do  Índice  Mineiro  de  Responsabilidade  Social,  lançado  na semana  passada  pela

Fundação, que traz esses dados. Em várias regiões de Minas, a proporção de jovens

de 15 a 17 anos que estão estudando é pequena. Onde estão esses jovens sem

trabalho e sem estudo? Estão morrendo, segundo as estatísticas de criminalidade.

Qual é de fato a oportunidade que estamos apresentando para o futuro, para essa

massa enorme de jovens com potencial, com criação, com capacidade e vontade de

fazer, com energia criadora? É pequena ainda a centralidade que estamos dando a

essa  questão.  O  salário  dos  professores  revela  um  pouco  isso.  Onde  estamos

colocando  nossas  prioridades?  Na  verdade,  se  a  educação  é  mesmo prioridade,

temos de olhar essa situação de outra maneira.

Há outra questão que considero muito importante, algo que ouvimos bastante, que

é se o Bolsa Família cria dependência. Isso é um engano. Não vejo isso, na verdade

as pesquisas não mostram isso. As pesquisas que conhecemos não mostram essa

acomodação. O que vemos é que, de fato, o Bolsa-Família veio para possibilitar uma

margem maior de escolha para as famílias, que podem evitar trabalho degradante.

Aquela  mulher  que precisava percorrer  tantos  quilômetros  para trabalhar  em uma

fazenda pode optar por não ganhar um dinheiro pequeno por esse trabalho, porque

tem o benefício, expandindo a capacidade de ação e de resposta. Uma família que

fica acomodada por receber R$200,00 - uma família que tem três crianças e dois

jovens recebe isso, no máximo – está doente e precisa de ajuda. Esse discurso da

acomodação, de que cria dependência não é real. A garantia de renda é necessária.

O debate internacional sobre garantia de renda está muito mais avançado do que o

que estamos fazendo aqui. Discute-se renda universal para todo mundo, garantia de

renda  básica  para  todos.  Se  há  uma  acomodação,  é  por  conta  da  falta  de
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oportunidades,  da falta de possibilidade de as pessoas garantirem uma vida para

além desse benefício que recebem do Estado. Ninguém fica feliz por receber algo

que não é mérito, que não é de seu próprio esforço. Sentimos isso, e as pessoas

pobres também sentem, sabem o valor que é a dignidade. É uma coisa interessante

que  comecei  a  ouvir  depois  que  começamos  a  fazer  essa  pesquisa.  Há  uma

centralidade da palavra “dignidade” para o pobre, há uma centralidade de se tentar

manter o espaço da não humilhação, do autorreconhecimento e do autovalor.

Várias outras questões referem-se a como olhar para a questão da dependência

química,  reintegrar  os  dependentes  químicos  no  mercado  de  trabalho,  transporte

ineficaz para as crianças. Essas são questões que se resolvem quando a população,

fiscalizando  as  ações  do  governo,  consegue  se  mobilizar  e  propor,  a  partir  de

programas concretos, determinadas ações.

Isso  pode  ser  feito  por  meio  de  planos  e  de  intervenções  no  Orçamento,

apresentando  problemas  concretos,  que  muitas  vezes  o  governo  não  consegue

enxergar. O próprio Prefeito pode estar preocupado com outras questões na cidade,

mas  existem  mecanismos,  e  cada  vez  em  maior  número,  para  modificar  o

direcionamento das ações. Acho que utilizar esses instrumentos de democracia, de

fortalecimento da capacidade de reivindicação, seria um caminho a ser trilhado.

Quanto à última pergunta, sobre quais são os critérios do Porta a Porta e como

diagnosticar a pobreza em cidades de médio e grande portes, acho que já há dados

suficientes: os dados do CadÚnico estão aí e nos permitem identificar claramente a

pobreza. É um instrumento importante, poderoso, de identificação da população mais

vulnerável do Brasil inteiro. Realmente, temos informações, e não é por causa disso

que vamos deixar de combater a pobreza.

Teria  muitas  outras  questões  a  comentar,  mas,  levando  em  consideração  a

segurança alimentar de vocês e a minha, vou parar por aqui, desejando que surjam

desta reunião, da de amanhã e da de depois de amanhã, propostas que permitam a

continuação  do  processo,  que  é  lento,  de  mudança  de  paradigmas.  Aumenta  a

percepção de que a pobreza é um problema que diz respeito não só aos pobres, mas

a todos. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Profa. Carla. Com a palavra, para suas considerações
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finais, o Prof. Márcio Antônio Salvato.

O Sr. Márcio Antônio Salvato - Vou tentar fazer uma abordagem mais geral. Não

disse que crescimento não é solução. Na verdade, há que haver a conciliação de

duas coisas. Crescer com redistribuição de renda não é uma tarefa fácil, mas é o

caminho.  De  acordo  com  os  dados  apresentados,  parece  que,  em  regiões  mais

pobres o crescimento  tem sido  muito  mais relevante  que a própria redistribuição.

Onde há renda “per capita” muito baixa, onde o nível de pobreza é alto, redistribuir

não é solução: vai-se tirar do menos pobre para passar para o mais pobre. É uma

situação  delicada.  Não  disse  que  é  suficiente  fazer  redistribuição,  disse  que  é

importante ter crescimento, mas é preciso tomar cuidado para não cair naquela frase

antiga:  “Primeiro,  crescer;  depois,  redistribuir  o  bolo”.  As  duas  coisas  têm  de  vir

juntas. Não pode haver apenas uma, em detrimento da outra.

Quanto  ao  Vale do  Jequitinhonha,  isso  vale  para qualquer  uma das regiões  do

Brasil. Não posso dizer que o Brasil é um país pobre, mas sim um país de pobres.

Algumas  regiões  têm  renda  “per  capita”  bem  inferior  a  de  outras  regiões.  Não

podemos fugir dessa realidade. Chamar de pobre gera um estigma, mas é apenas

uma questão técnica. Há problemas de renda “per capita” baixa no Norte de Minas e

ainda com alta concentração populacional. Saber que o problema existe é o primeiro

passo para tentar buscar solução.

Perguntaram-me sobre a questão do gênero. Realmente, os estudos mostram um

vínculo a gênero em relação à pobreza.  Aí há um problema:  poderia dizer  que a

pobreza tem gênero e cor. E o problema está exatamente nas mulheres negras. É o

grande  problema,  porque  conjuga  os  dois  efeitos  de  discriminação.  Quando

analisamos os grupos que têm produtividade da mão de obra, constatamos que, em

média, eles são inferiores a outros grupos. Então, primeiro temos de tentar reduzir

essa diferença de produtividade por  meio  da  educação,  ou seja,  é preciso  haver

maior  incentivo  à  educação desses  grupos  que estão  desprivilegiados  e  também

resolver o problema da discriminação. São dois aspectos, não é só a discriminação.

Desculpe-me,  Carla,  de não conhecer  a literatura sobre esse assunto.  Cito vários

autores, um deles Emerson Marinho, da Universidade Federal do Ceará, que fez um

estudo específico sobre as horas de trabalho de quem está no Bolsa-Família e de
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quem não está. O resultado é que há uma redução da oferta de horas de trabalho,

exatamente pelo motivo que a Carla apontou. Gerou-se uma oportunidade para que a

pessoa que tinha de trabalhar muito para se sustentar possa escolher ter algumas

horas a mais com a família. Os resultados apontam para isso. Não é um problema de

ausência  de  oportunidades.  Hoje,  por  exemplo,  a  situação  de  emprego  é  muito

privilegiada,  quase  pleno  emprego.  Não  é  esse  o  problema.  As  pessoas  têm

escolhido a redução de horas de trabalho.

Por fim, gostaria de abordar um aspecto. Gostei muito da pergunta da plateia: “O

Estado está preocupado em resolver  o problema das  pessoas  ou o  problema do

Estado?”. Eu diria que a resposta é “ambos”. Há de ser “ambos”. Não há jeito de

resolver o problema das pessoas do Estado sem considerar o problema do Estado.

Normalmente,  respondo  a  isso  em  sala  de  aula.  É  um  problema  de  escolha

intertemporal  de  se  gastar  todo  o  Orçamento  agora,  endividando  o  Estado,  para

resolver o problema desta geração, a geração futura terá problema, porque no futuro

terá apenas dívidas a pagar. Isso significa que no futuro não poderá fazer nada. Não

é isso o que vivemos hoje? No passado, houve crescimento com endividamento. Hoje

temos de pagar a dívida do passado. Então, o que é preferível: as pessoas de ontem

em detrimento das de hoje? As de hoje em detrimento das de amanhã? Na verdade,

esses dois  aspectos  têm de ser  considerados  igualmente.  Temos  de escolher  as

pessoas do Estado, sem abrir mão de um Estado com as contas saneadas. Quem é

mais importante? Quem vive hoje ou quem viverá amanhã?

A Sra. Presidente - Obrigada, Prof. Márcio Antônio Salvato. Passaremos a palavra

rapidamente ao Deputado André Quintão, para responder às perguntas formuladas a

ele.

O Deputado André  Quintão  -  Há duas  questões específicas  de  Passa-Tempo e

quilombola, e me disponho a tratar diretamente com os quilombolas. Uma pergunta

mais  geral,  estruturante,  é sobre o fundo de erradicação da pobreza,  da  miséria.

Quais são as fontes de financiamento? Como é a questão da participação? Primeiro,

renda líquida de concurso prognóstico, loteria estadual, transferência orçamentária,

dotação orçamentária - seja do governo estadual, seja do governo federal -, doação

de qualquer natureza, auxílio, operação de crédito e aplicação do art. 82 do Ato das
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Disposições  Constitucionais  Transitórias  de  1988.  Esse  ato  prevê  que  se  podem

acrescentar até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Um

projeto  em  tramitação na Assembleia  amplia  em 2% o ICMS de bebida alcoólica

(exceto aguardente), armas e cigarros. Gostaria de dizer que já existem mobilizações

contrárias  a  esse projeto,  elegantemente mencionadas  aqui  pela Deputada Luzia.

Você  financia  política  pública  em  prejuízo  de  algum  segmento.  Geralmente,  o

segmento que perde se mobiliza para não perder. Então, já estou deixando uma dica

para vocês, para os grupos de trabalho de quarta-feira. Sou relator do projeto e da

estrutura do Fundo. A alíquota, especificamente, está em outro projeto. Deixei para

emitir meu parecer depois do seminário, utilizando as sugestões que surgirem dele. A

gestão do Fundo é responsabilidade de um conselho  gestor,  e  acredito  que haja

espaço para aperfeiçoamento desse conselho. Temos de harmonizar esse Fundo com

os outros fundos de políticas públicas e com os outros conselhos. Isso também será

objeto de reflexão nossa.

Por  fim,  Deputada  Luzia  Ferreira,  esclareço  a  todos,  valendo  também  para  o

período  da  tarde,  na  qualidade  de  organizador  do  seminário,  que  o  Fabiano

apresentou  uma  questão  pertinente.  Foram  85  entidades  que  participaram  da

organização deste evento. Geralmente, no desenho do seminário, a etapa final dura

três dias, por causa da permanência das pessoas em Belo Horizonte. Os eventos

anteriores, geralmente tinham duração de um dia e meio para debates com palestras,

o que resultava num tempo maior para as palestras e a participação de quem delas

participava. Um dia e meio era reservado para o trabalho em grupo e a plenária final.

Na organização do seminário, houve o expresso desejo, principalmente da sociedade,

de que houvesse redução de um dia destinado a palestra, para que houvesse dois

dias nos grupos, com tranquilidade e tempo para reflexão. Sabemos que isso iria

ocorrer.  Acolhemos  a  sugestão da sociedade,  porque  no trabalho  de  grupo e  na

plenária final é que teremos as propostas, as conclusões. Isso diminuiu o tempo para

as  palestras,  mas  acredito  que,  pelas  manifestações  que  já  ocorreram  e,

principalmente, pelo conteúdo das palestras, vamos aproveitá-las bem no trabalho de

amanhã e de quarta-feira. É uma escolha que fizemos, sabemos que você tem razão:

diminuiu-se a participação neste debate, mas se ampliará a participação de todos
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amanhã  e  na  quarta-feira.  Agradeço  ao  Márcio,  à  Carla,  ao  Patrus  e  à  brilhante

Comissão de que participa a Deputada Luzia Ferreira esta ótima mesa de trabalho.

A Sra. Presidente - Estamos chegando ao final. Cada um tem muita coisa que dizer

e tem sua experiência, o que é relevante. A reunião de hoje é a continuação de um

processo,  como  o  Deputado  André  Quintão  disse.  As  entidades  participaram  da

formatação, houve encontros regionais. Amanhã, nos grupos, haverá debate, e, na

quarta-feira, haverá a sistematização final.

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 as especiais de logo mais, às 14 e

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2011

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Laura da Veiga

- Palavras da Sra. Cristina Almeida Cunha Filgueiras - Palavras do Sr. Élido Bonomo -

Esclarecimentos sobre  os  debates -  Debates -  2º  Painel:  Composição da Mesa -

Palavras do Sr. Eduardo Rios-Neto - Palavras da Sra. Jupira Gomes de Mendonça -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro -  Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão -  Carlin  Moura  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Sebastião Costa -

Ulysses Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, 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.

Ata

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr.  Presidente -  Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”. Nesta tarde, teremos duas mesas de trabalho. Mesa 1 -

Políticas  de  Desenvolvimento  Social:  erradicar  a  pobreza  e  enfrentar  as

desigualdades sociais e regionais. Mesa 2 - Políticas de Desenvolvimento Econômico

Sustentável: erradicar a pobreza e enfrentar as desigualdades sociais e regionais.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel as Exmas.

Sras.  Laura  da  Veiga,  Doutora  em  Ciências  Sociais  Aplicadas  à  Educação  pela

Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e Pesquisadora do Centro de Estudos

de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro; Cristina Almeida Cunha Filgueiras,

Doutora em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França,

e Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas; e

os  Exmos.  Srs.  Élido  Bonomo,  Doutor  em  Ciências  da  Saúde  pela  Universidade

Federal de Minas Gerais e Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª

Região; e Deputados Almir Paraca, membro da Comissão de Assuntos Municipais; e

André  Quintão,  Presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  e  coautor  do

requerimento que deu origem a este seminário.

Palavras do Sr. Presidente

Abro essa rodada de discussão identificando-me. Sou o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  coautor  do  requerimento  que  ensejou  este  seminário,  juntamente  com  o

Deputado André Quintão. É um prazer enorme recebê-los mais uma vez, nesta tarde,

proporcionando este debate tão importante para Minas Gerais e para o Brasil. Temos

certeza  que  haverá  parceria,  diálogo,  entendimento  e  construção  de  propostas.
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Certamente,  apresentaremos  uma  carta  vigorosa  que  atenderá  às  necessidades

regionais, considerando-se o objetivo deste seminário tão importante para Minas e

para o Brasil. A nossa Assembleia Legislativa percorreu todas as regiões ouvindo as

mais  variadas  representações.  Hoje,  neste  fórum,  comparecem  vocês,  que  foram

escolhidos como os representantes de suas regiões, trazendo, assim, a experiência e

o conteúdo para a construção das propostas. Tenho certeza de que realizaremos,

nessa segunda parte, que será muito proveitosa, um excelente debate com esses

dignos professores e professoras. Com certeza, conseguiremos uma proposta viável

e concreta para Minas Gerais.

Antes de iniciarmos as exposições, 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 ficha própria,

distribuída  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 ou seus questionamentos durante o transcurso das exposições. Com a

palavra, a Sra. Laura da Veiga, doutora em Ciências Sociais Aplicadas à Educação,

que aqui  comparece para  trazer  sua experiência dessa gestão  tão importante  de

pesquisa e políticas públicas da Fundação João Pinheiro.

Palavras da Sra. Laura da Veiga

Não estou acostumada a essa parafernália. Boa tarde a todos e a todas. É um

prazer para mim ter sido convidada a participar deste seminário não só agora, como

expositora,  mas também ao longo do trabalho aqui  descrito  pelo Deputado André

Quintão, com o qual estivemos envolvidos. Agradeço em meu nome e em nome da

Fundação João Pinheiro, instituição na qual trabalho atualmente. Alguns dos pontos

que mencionarei agora, conforme apresentação da Carla pela manhã,  é um certo

mantra,  que  ficamos  repetindo,  não  para  nos  convencer,  porque  já  estamos

convencidos, mas para ampliar o público. Queremos ampliar a participação daqueles

que têm capacidade de influenciar a política e a forma de agir do setor público, assim

como  dos  que  atuam  junto  às  comunidades,  organizando-as,  ou  representam

movimentos sociais.  Esse grande conjunto de pessoas, instituição e organizações
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viabilizarão aquilo  que pretendemos que este país tenha, ou seja, uma sociedade

mais  justa,  menos  desigual  e  mais  solidária.  Nessa  direção  irá  toda  minha  fala.

Tentarei ficar dentro do prazo. Já estão mostrando que perdi alguns segundos.

Nas últimas três décadas, algo se observou no mundo inteiro, mesmo nos países

mais  avançados  e  principalmente  neles,  mesmo  nos  países  como  os  nossos,

considerados emergentes, que nem sequer atingiram em anos anteriores aquilo que

poderíamos chamar de sistema de proteção social minimamente inclusivo e robusto.

O ex-Ministro Patrus Ananias fez uma descrição rápida do nicho, da construção do

sistema de proteção social brasileiro. Ele foi muito direcionado, no Brasil e em vários

outros lugares, muito segmentadamente orientado para aqueles que participam dos

mercados de trabalho. Então ele é urbano, muito orientado para os setores urbanos

e, mais do que isso, orientado até para aqueles que têm vinculação formal com o

mercado  de  trabalho.  Mas  o  ponto  que  interessa  destacar  aqui  é  que,  nessa

concepção de proteção social e nas sociedades industriais até três ou quatro décadas

atrás, o que mais se caracteriza não é que não existiam desigualdades sociais; elas

existiam, mas eram muito marcadas pela inserção, o grande divisor de águas era

uma  relação  que  se  caracteriza  na  sociologia  como  o  que  se  relaciona  à

caracterização  das  classes  sociais.  Tem  a  ver  com  a  posição  laboral,  com  a

quantidade  de  renda,  com  propriedades  etc.  Havia  desigualdades,  mas  uma das

características  desse  período  anterior  é  que  elas  não  assumiam  o  caráter  de

rompimento de vínculos. Esse é o ponto principal no qual a Carla já insistiu na parte

da  manhã  e  sobre  o  qual  já  houve  falas  aqui  de  outros  expositores.  Essa  é  a

característica que as desigualdades hoje assumem. Além de todos os elementos de

discriminação, de exclusão de pessoas, de acesso a bens e serviços, introduziu-se

um outro componente, que é o chamado componente do rompimento dos vínculos.

O que chamamos de rompimento de vínculos? Agora mesmo, dando uma entrevista

a  jornalistas,  dizia  que hoje,  quando um chefe  ou  uma chefe  de  família  perde o

emprego, o que se está rompendo aí não é somente deixar de receber a renda, mas

um conjunto de relações de que a pessoa dispunha. Por exemplo, um conjunto de

relações de trabalho, de amigos, de colegas, um ambiente onde circulava, onde parte

de seu autorrespeito estava colocado. Quando essa pessoa perde o emprego e se
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torna desempregada, essa parte já se rompe, mas rompe-se mais ainda porque, em

relação a  sua família,  da qual  é  provedor  ou provedora,  ela  perde um pouco do

respeito que o fato de garantir a subsistência da família traz. E vem um conjunto de

outras consequências para essa família, isso passando por um roteiro de exclusão

baseada, por exemplo, no rompimento dos laços de trabalho. Afetará a comunidade,

a família, e, com isso, haverá um conjunto de consequências, uma se sobrepondo à

outra, provocando o que se chama, na literatura, de exclusão social.

Este é um dos principais traços disso: a multiplicação e a diversificação dos vetores

de desigualdade nas sociedades modernas. Há vetores relacionados à etnia, à raça,

ao sexo, ao ciclo de vida, se a pessoa tem ou não doenças. Tudo isso faz com que a

pessoa  passe  por  diferentes  processos  de  exclusão  ou,  se  estivermos  buscando

atuação numa outra direção, de busca da inclusão. Então estaremos trabalhando um

pouco com essa polaridade exclusão-inclusão, entendido sempre que a exclusão não

é  somente  uma questão meramente  material,  portanto  o  conceito  de  pobreza  no

sentido mais estrito  é limitante para se pensar  isso.  Mas, se estamos falando em

proteção, passaremos a pensar a proteção de forma mais ampla.

Há  um  autor,  Prof.  Gomà,  que  é  de  Barcelona,  hoje  político  nessa  cidade

espanhola, que dirigiu toda a parte que corresponde às nossas áreas de assistência

social no Brasil. Esse grupo desenvolveu uma ideia sobre como atuaríamos de forma

mais inclusiva, numa sociedade mais inclusiva, e desenvolve alguns conceitos. Em

primeiro  lugar,  quando falamos sobre  exclusão social,  estamos  falando sobre  um

processo pelo qual pessoas e grupos veem bloqueado seu acesso aos mecanismos

de desenvolvimento humano que lhes permitiriam uma vida autônoma, em padrões

sociais determinados pelas instituições e pelos valores num contexto específico.

Vamos  destacar  alguns  elementos  nessa  definição.  Estamos  falando  sobre

desenvolvimento humano, não estamos falando somente de ter ou não um trabalho,

mas  de  uma  concepção  muito  mais  holística  e  muito  mais  ampla,  que  envolve

dignidade;  capacidades,  às  quais  a  Márcia  se  refere;  a  parte  relacional,  o

autorrespeito  e  o  acesso  a  benefícios  e  serviços.  Estamos  falando  sobre  muitas

coisas mais. Estamos falando sobre vida autônoma, portanto estamos nos referindo à

capacidade das pessoas de poderem se autodeterminar, podendo inclusive exercitar
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sua  liberdade.  Estamos  falando  sobre  padrões  sociais.  Portanto,  isso  muda  em

função das sociedades e dos contextos nos quais vivemos.

Outro conjunto de aspectos que está nesse primeiro retângulo é que os contextos

variarão em função da economia, da educação, das características demográficas, das

práticas  empresariais,  das  políticas  públicas,  das  discriminações  sociais,  do  meio

ambiente, etc. Quando falamos em desigualdades regionais, estamos nos referindo a

esse contexto.  Normalmente  estamos  falando daquele  conjunto  de benefícios,  de

riquezas ou ausência de riquezas, desenvolvimento econômico, enfim, tudo isso que

caracteriza  uma  região,  um  Município  ou  um  território  dentro  de  um  Município.

Quando falamos em desigualdades regionais nos Municípios ou intramunicípios – e

logo  mais  ouviremos  manifestações  sobre  a  parte  urbana  -,  essa  questão  está

colocada nesse nível do problema.

Esses contextos criarão ou bloquearão oportunidades para as pessoas, famílias e

grupos sociais.  As  exclusões e os  fatores explicativos dos vetores de  instituições

podem passar  por  inúmeras outras características,  por exemplo características de

gênero. Ninguém escolhe nascer homem ou mulher, simplesmente nasce. É claro que

é  possível  escolher  outra  coisa  depois,  mas  a  escolha  de  gênero  não  é  feita

necessariamente  pela  pessoa.  Pode-se  viver  em  uma  sociedade  onde  isso  seja

importante  ou  não.  Nas  falas  sobre  as  questões  econômicas  destacou-se  que  o

gênero  é  importante  e  determinante  no  salário  que  as  pessoas  recebem.  A

escolarização  não  é  mais  tão  importante  porque  as  mulheres  já  superaram  os

homens  em  escolarização,  mas  a  questão  do  gênero  permanece  quando  se

comparam salários de homens e de mulheres. Da mesma forma podemos ter a idade,

classe social, qualidade da moradia e o tamanho da família como fatores que podem

afetar a exclusão. Basta pensar que uma moradia pequena com uma família extensa

terá poucos ambientes para que as pessoas possam viver uma vida mais saudável.

Provavelmente  não  haverá  lugares  para  estudar,  por  exemplo.  Tudo  isso  são

explicações. O fato de viver em famílias com deficientes físicos ou mentais também é

importante.  O  local  de  residência  como  um  local  estigmatizado  ou  não,  áreas

carentes ou não carentes, áreas que têm infraestruturas de serviços públicos ou não,

com mais ou menos insegurança, com maior ou menor presença de criminalidade;
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enfim,  tudo  isso  afetará  as  possibilidades  do  exercício  dessa  autonomia  e  do

desenvolvimento das pessoas que estão nesses locais.

Quais são as manifestações que observamos? Então, quando falamos do conjunto

desses processos sociais, observamos o quê? Normalmente, a baixa escolarização, a

precariedade  laboral,  a  debilidade  dos  vínculos  afetivos,  os  comportamentos

familiares e comunitários desagregadores, a violação de direitos, a sobreposição de

quadros de doenças e moradias de baixa qualidade. Mas isso mesmo já está sendo

provocado por um conjunto de outros processos e mecanismos sociais que estão

operando.

Devemos lembrar sempre um ponto que foi enfatizado nas exposições da manhã:

isso é uma criação daquela sociedade. Aquilo são escolhas que foram feitas. São

trajetórias que foram percorridas. Não é nada natural.  Ninguém nasce desigual.  A

sociedade  nos  torna  desiguais,  o  que  é  diferente.  Ninguém  nasce  para  ser

discriminado. A sociedade cria mecanismos e discrimina pessoas. Então, da mesma

forma, a sociedade protege certos grupos e não protege outros. Então, há situações

de violação de direitos.

Então, se é assim, se é a sociedade que constrói, se somos nós que construímos,

se é a ação humana que constrói, essa ação humana deve ser capaz de refazer

esses caminhos. Nessa direção, então, vem essa última informação que está neste

quadro: as mudanças só dependem de ações sociais e políticas.

A Sposati  pergunta,  em certo momento,  em um texto de sua autoria:  o que se

espera da proteção social? Ela afirma que, em uma sociedade de mercado, o que se

espera, a resposta mais comum é ter renda para poder resolver situações em que

alguém se sinta fragilizado. Ou seja, essa resposta diz que, se você tem renda, vai ao

mercado; se está com a cabeça meio “dançada”, vai a um psiquiatra; se está com um

problema de saúde, procura um médico; se sua criança começou a manifestar alguns

comportamentos disruptivos, você leva a psicólogos ou a alguns educadores; etc.

Contudo, esse tipo de resposta, mais típico de uma sociedade de mercado, está

escondendo duas questões centrais, e uma delas já foi mencionada aqui. Uma delas

é que a proteção social não é uma mercadoria, não é pacotinho de coisas, que você

vai  lá  e  compra.  Você  não  compra  vínculos.  Aliás,  alguns  acham  que  compram
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relações  afetivas,  mas,  normalmente,  depois  descobrem  que  não  compraram.

Compraram,  mas  foram  enganados.  É  propaganda  enganosa,  porque  relações

afetivas, vínculos são construídos por meio da interação, das ações humanas etc.

Portanto,  não  estamos  falando  de  um  pacotinho  de  serviços  e  benefícios,  não

estamos falando só disso. Por isso a Carla insistiu na sua fala e se referiu muito aos

chamados aspectos intangíveis da proteção, o que significa que realmente você não

está lidando com essas questões psicossociais, vínculos e afetividade. Quando falo

em afetividade, não me refiro a Mariazinha gostar do João. Não se trata disso, mas

de todo um conjunto de relações pessoais que fazem com que, aliás, nos sintamos

protegidos.

Também a proteção envolve uma sociedade menos desigual - queremos ter uma

sociedade menos desigual - e supõe o compromisso coletivo para construir sistemas

de proteção mais abrangentes e inclusivos.  Também foi  dito aqui um ponto muito

importante que devemos ter em mente. Proteção social não é somente uma obra feita

por um setor das políticas públicas. É o seguinte: dizer que os assistentes sociais do

Cras resolverão o problema, isso não seria possível nem se a assistente social fosse

superassistente e nem, provavelmente, com toda uma enorme capacidade. Ela deve

ser  milagreira  porque,  no  que  se refere só  ao  setor  humano,  provavelmente  não

consegue dar conta da quantidade e da dificuldade dos problemas com o quais se

defronta.

Estamos falando de desenvolvimento da pessoa, e esse desenvolvimento passa

pela  participação  plena  e  pelo  desenvolvimento  das  dimensões  econômica  e  de

renda.  É  preciso  haver,  sim,  crescimento  econômico,  porque,  sem  crescimento

econômico e sem geração de postos de trabalho, de nada adianta educar, porque não

haverá lugar para as pessoas. Essas coisas têm de caminhar juntas.

É preciso haver, ainda, desenvolvimento político e de cidadania - político em sentido

mais amplo que o mero exercício da atividade política, como é o caso daqueles que

são eleitos para um mandato, ou seja, o caso dos Deputados. Digo político em se

tratando de relação de poder, isto é, político numa sociedade que busque reduzir os

mecanismos de dominação e exclusão. A cidadania é o acesso efetivo aos direitos.

Outras questões já foram abordadas, como a transversalidade na articulação das
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respostas, a integralidade na visão holística dos problemas sociais e a proximidade

territorial.  Existe  a  necessidade  de  programas,  ações  e  políticas  atenderem  às

demandas. Numa área como a do Vale do Jequitinhonha, os problemas enfrentados

terão  algumas  características  relacionadas  à  exclusão,  o  que  provavelmente  não

iremos encontrar no Sul de Minas. O desafio das grandes metrópoles é lidar com

populações que enfrentam discriminações e violações de direito, com uma enorme

diversidade. Por outro lado, os Municípios pequenos, de dois, três mil habitantes, a

população,  ainda  que  seja  pobre,  porque  é  uma sociedade  mais  rural,  é  menos

diversificada,  portanto  as  ações  são mais  concentradas.  Um dos  problemas  mais

comuns  é  o  abuso  de  crianças  e  a  exclusão  acarretada  pela  pobreza,  mas  os

problemas também podem ser bastante diferenciados. Ou você está num território

onde impera o tráfico ou você está num território pacificado. Eu não citaria o exemplo

do Rio de Janeiro pelo fato de achar que o processo de pacificação ainda não foi

concluído. As áreas rurais, apesar de serem pobres e terem poucos recursos, ainda

não estão sob o domínio desse tipo de insegurança.

O meu tempo já acabou, mas gostaria de fazer uma chamada para um último ponto,

que  é  uma Minas  Gerais  mais  inclusiva.  Chamarei  a  atenção  para  os  principais

agentes que deveriam estar atuando nessa proteção. Aliás, não compete somente à

área  da  assistência  fazer  essa  atuação.  Se  estamos  falando  de  proteção  e  de

promoção, isso significa uma atuação conjunta de políticas de natureza estrutural e

macroeconômica, de políticas sociais universais de boa qualidade, como é o caso da

saúde e da educação, e de um conjunto de outras políticas, entre elas a política da

assistência social.

Se examinarmos o que está acontecendo em Minas Gerais,  apesar  do  enorme

esforço  que  tem  sido  feito  pela  União,  pelo  próprio  governo  estadual  e  pelas

administrações  municipais,  veremos  que  o  Estado  ainda  mostra  um  desempenho

muito  insuficiente  na  institucionalização do Sistema Único  da  Assistência  Social  -

Suas.

Acabamos  de  fazer  um  cálculo  através  do  IMRS,  introduzindo  um  indicador  de

assistência social - um deles se refere à institucionalização da assistência. Cerca de

20% dos Municípios mineiros não estão fazendo o CPF mínimo da assistência. Há
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investimentos  sim,  mas  o  piso  estadual  da  assistência  social  ainda  não  foi

universalizado em todos os Municípios. Existem Cras em quase todos os Municípios,

mas eles não têm qualidade necessária para dar respostas e não estão equipados do

ponto  de  vista  material  e  humano  para  atender  as  demandas  com  as  quais  se

defrontam.  Os  Cras  precisam  de  uma  rede  de  atenção  e  não  têm  a  rede  de

retaguarda, pois está desarticulada.

Temos um enorme caminho a percorrer para produzir, criar um sistema social mais

consolidado, institucionalizado, de forma a afirmarmos que está sendo feita política

pública, que há substituição de procedimentos das políticas de favores - clientelísticas

- por políticas em que as pessoas que têm direito podem buscar um serviço que

realmente atenda às suas necessidades. Outro aspecto importante é a ampliação das

articulações  entre  os  entes  federados,  o  cofinanciamento,  o  planejamento  e  a

execução de programas complementares e convergentes. Não podemos deixar de

reconhecer  e  trazer  para  o  âmbito  da  solução  do  problema  as  organizações  e

associações comunitárias.  Não estou  falando necessariamente  de  ONGs, mas de

organizações  que  realmente  têm  legitimidade  e  representam  grupos  de  jovens,

tratando de seus problemas, ou seja, que representam a parte viva da sociedade. A

tendência  é  que  as  organizações  comunitárias  e  associações  tenham  pautas

diferenciadas,  muitas  vezes  divergentes  e  conflitivas.  No entanto,  é  preciso,  pela

interlocução,  transformar  o  conflito  social  em  oportunidades  de  criação  de  ações

específicas, como o Gorman diz. As associações lidam com a população e são ao

mesmo tempo consequência do desenvolvimento associativo de determinado local.

Necessitamos que sejam incorporados ao processo os profissionais encarregados

da execução de políticas, serviços e programas. São peças centrais para converter

diretriz  em  serviço.  Não  adianta  um  plano  maravilhoso,  se  não  há  carreira,

recrutamento público adequado, profissionais qualificados, com certa estabilidade e

remuneração  adequada  para  fazer  com  que  aquilo  aconteça.  As  coisas  não

acontecem somente pela fala de um secretário ou de quem quer que seja, mesmo

que seja tremendamente bem intencionado. Não se trata de boas intenções, e sim de

condições de execução.

Existe também o problema de tentar envolver e trazer para o processo decisório os
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beneficiários de políticas e programas - é difícil falar de público-alvo, beneficiário ou

usuário,  pois  sempre  fico  na  dúvida.  De  qualquer  maneira,  são  as  pessoas  que

recebem, demandam e têm necessidade dos serviços que justificam a existência de

determinados programas ou políticas. Eles devem ser incorporados, se possível de

forma organizada.  Senão,  é preciso encontrar  metodologias de escuta para saber

como avaliam o serviço que recebem, porque têm condições de fazê-lo.

Aliás,  não  somente  eles,  pois  estamos  falando  sobre  processos  nos  quais

possamos  envolver  os  diferentes  agentes,  as  diferentes  políticas,  assim  como os

processos decisórios, de planejamento e execução. Além disso, que aquilo que se

fala  da  intersetorialidade  ou  das  ações  transversais  encontre  nesses  espaços  a

tradução disso de forma concreta. Muito obrigada. Desculpem-me por ter extrapolado

2 minutos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente - Agradecemos à Profa. Laura da Veiga a valiosa participação,

com brilhante e ilustre exposição. Queremos ressaltar aos participantes a importância

da presença de todos no dia de amanhã, quando ocorrerão os grupos de trabalho. O

documento  de  propostas  que  os  senhores  receberam  servirá  de  base  para  as

discussões. É fundamental que todos o leiam com atenção e não se esqueçam de

trazê-lo para os seus respectivos grupos.

Com a palavra, a Sra. Cristina Almeida Cunha Filgueiras, que fará uma exposição

sobre o tema “Educação e cultura”.

Palavras da Sra. Cristina Almeida Cunha Filgueiras

Boa tarde! Agradeço a oportunidade de participar deste seminário tão valioso que

chega no momento quase final, já com uma carga importantíssima de participação,

ideias e propostas. Não participei em momentos anteriores, mas vi a sistematização e

os relatos anteriores. De fato, fiquei bastante impressionada.

Quanto ao tema “Educação e cultura”, quero trazer-lhes algumas questões. Esse é

um tema duplo,  mas articulado.  Considerei  bastante interessante o fato de, nesta

reunião, esse tema estar sendo abordado após a exposição da Profa. Laura da Veiga

sobre  a  proteção  social.  Depois  desses  três  temas,  haverá  o  tema  do

desenvolvimento econômico. É preciso fazermos com que a educação consiga ser
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uma  chave  dos  processos  de  desenvolvimento  e,  de  fato,  cumpra  o  seu  papel

estratégico. Esse é o primeiro ponto que eu havia preparado. No Brasil, é necessário

que haja um sistema de proteção social mais sólido e robusto. Caso contrário, não

haverá um desenvolvimento e uma estruturação das nossas políticas que permita que

as  pessoas  tenham  inserção  social  e  inserção adequada  no  mundo  do  trabalho,

sintam segurança e tenham proteção em suas várias etapas de vida. De fato, isso

precisa  ser  algo  articulado.  Se  não  houver  nada  disso,  as  políticas  educacionais

dificilmente conseguirão cumprir seu papel e - para utilizar uma imagem do dia a dia -

acabaremos enxugando gelo. No Brasil, sobre a educação, e particularmente sobre a

educação escolar, recaem muitas demandas que são devidas à ausência exatamente

de um sistema de proteção social mais articulado e robusto, que cumpra os muitos

requisitos que a Profa. Laura brilhantemente apresentou.

Faço essa introdução para dizer efetivamente que, se não houver uma articulação

com as políticas sociais e econômicas que permita que a educação cumpra o seu

papel,  o  investimento que a sociedade faz nos processos educativos não poderá

acontecer.

Já temos, no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, resultados na pesquisa

educacional - e esse conhecimento parte também da experiência do poder público –

indicando que os êxitos na aprendizagem dos alunos são resultado de um grupo de

fatores. O primeiro fator diz respeito às características da origem socioeconômica do

educando e da sua família. De acordo com alguns levantamentos, esse fator, além de

ser o primeiro, responde por 70% e às vezes até 80% do peso sobre os resultados na

educação -  êxito  individual,  coletivo e de cortes de alunos em cada ambiente da

educação. Ou seja, é efetivamente a condição de pobreza, de desigualdade e de

fragilidades  das  condições  de  vida  que  acaba  chegando  à  escola  junto  com  os

alunos. E nesse caso se incluem não só as questões materiais - a escolaridade dos

pais, as condições de moradia, e vários elementos mencionados pela Profa. Laura -,

como também temas do contexto comunitário - as redes sociais em que a família

vive; o que acontece com a criança na primeira infância; a possibilidade que ela tem

no seu ambiente de desenvolver a linguagem e a sociabilidade, de ser motivada e

formada como um indivíduo com autoestima, que pode, sim, aprender e desenvolver-
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se. Isso tudo tem a ver com o primeiro ponto, grande fator explicativo de êxitos e

progressos ao longo da trajetória escolar. Junto a isso está a expectativa dos pais em

relação aos filhos. Enfim, todas essas questões são decisivas.

Alguém já mediu, e esse fator pesa em 70% ou 80% dos casos. A pergunta que se

faz: a escola tem espaço? A escola vai fazer diferença? Ela pode fazer a diferença

para amenizar essa situação, para criar oportunidades ou reforçar a desigualdade?

Na verdade,  ela é uma oferta educativa pobre já para esse contexto prejudicado.

Trata-se mais de um círculo vicioso: A falta de educação gera pobreza; e a pobreza

gera falta de educação. A resposta, com base nesse acúmulo de conhecimento, diz

sim:  a escola,  a educação pode fazer diferença desde que cumpra uma série de

papéis.  Alguém perguntará:  “Mas há diferença nos 30% ou 20% que restam?”.  É

muita  diferença.  Evidentemente,  respaldo-me  no  que  disse  anteriormente:  se  o

trabalho prévio não for feito em uma série de outros ambientes da política social, não

serão os 20% ou 30% muito bem feitos  na educação que conseguirão reverter  o

círculo vicioso.

Outra forma de pergunta: a escola apenas sofre as desigualdades? Ela apenas se

lamenta da existência da pobreza que existe fora dela, que chega e a invade, ou é

possível trabalhar de outra forma? A resposta é que os êxitos podem vir de outros

ambientes. Conta como fator a efetividade das práticas pedagógicas na sala de aula;

o “efeito-professor”; e a importância do que acontece no cotidiano escolar. Claro que,

quando avanço nesse ponto, junto a essa literatura, já supus que existe escola, que

os  alunos  já  conseguiram chegar  lá  e  a  estão  frequentando.  Sabemos que  para

chegar a esse ponto precisamos ter uma série de políticas públicas que efetivamente

permitam o acesso e façam com que as crianças e os jovens adultos permaneçam na

escola. Depois há uma série de outros fatores que são importantes. Vou mencioná-los

rapidamente, porque não é o foco aqui. Eles têm a ver com o clima cultural, com a

gestão da escola e com o efeito do estabelecimento.

O quinto fator tem a ver com a máquina institucional, ou seja, com como funcionam

o sistema e  as  políticas  governamentais.  Esse assunto  abrange de estruturas de

financiamento à definição da competência de cada nível governamental - no sistema

federativo brasileiro, o que cada um deve fazer e como eles se relacionam. Sobre
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isso foi muito interessante o fim da exposição da Laura, que está associada a esse

último ponto.

No tempo que me resta, quero dizer que, se olharmos os esforços recentes das

políticas  educacionais  no  Brasil  e  em Minas  Gerais,  que  tem  sua  especificidade,

veremos que muito tem sido feito. Não sou dos que preferem dizer que tudo está ruim

e que estamos em dívida.  Mas também não podemos nos contentar.  Como uma

experiência de análise de políticas públicas, não vou entrar em detalhes sobre cada

uma das áreas que conseguimos trazer para a agenda de políticas públicas e em que

conseguimos  avançar,  mas  quero  pontuar  algumas  coisas.  Avançamos  na

universalização  do  ensino  fundamental,  mas  temos  problemas  para  avançar  na

qualidade desse ensino. Despertamos efetivamente para o ensino médio, onde há um

gargalo muito importante. Como ressaltou a Carla, no final da manhã: onde estão os

jovens que não estão na escola nem no trabalho? Avançamos também na convicção

de que a criança fique na escola em vez de ficar no trabalho, sempre precário. Mas

temos  de  nos  fazer  algumas  perguntas,  e  acho  que  podemos  conseguir  algum

avanço  sobre  isso  neste  seminário.  A oferta  que  já  existe  é  coerente?  Ela  tem

cobertura suficiente? Essa é uma pergunta fatal, que sempre fazemos. O programa

existe e é bacana, mas atinge todo o mundo, ou seja, atinge quem deve ser atingido,

e é suficiente no que se refere ao tempo em que os jovens são expostos a essas

iniciativas?

Por fim, quero destacar alguns pontos que me chamaram atenção no documento

que  me  foi  repassado  pela  assessoria  da  Assembleia,  com  a  sistematização,

muitíssimo bem-feita, do que se levantou nos encontros regionais. Há aqui grande

riqueza e volume de informações e muitas e amplas demandas, e foi feito um esforço

de organizar e sistematizar esse material.  Quero comentar algumas questões que

aparecem com mais intensidade, pois não é possível comentar todas elas. Destaquei,

em primeiro lugar,  a educação infantil,  porque a educação inicial  é  absolutamente

prioritária no combate à pobreza. Poderíamos passar semanas mostrando dados de

praticamente todos os países do mundo que comprovam que a educação infantil - de

até  6  anos  de  idade  -  pesa  muito  nessa  luta.  Essa  formação  inicial,  que  é

desenvolvimento  necessário,  é  uma  oportunidade  que  marca  efetivamente  as
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crianças  que  a  recebem.  Se  essa  educação  infantil  for  de  muito  boa  qualidade,

marcará toda a trajetória educacional. Mas ainda estamos muito tímidos nessa área

em nosso país, embora tenhamos avançado um pouco. Não podemos olhar só para o

que falta, que é mais do que a metade do copo, mas, se avançamos um pouquinho,

ainda  falta  muita  coisa.  E  é  uma área  de investimento  absolutamente  necessária

sempre.  Aliás,  quando  o  tema  é  como  a  educação  pode  ajudar  no  combate  à

pobreza, o que não se pode negar, a educação infantil tem de ser trabalhada com

seriedade. Mas aí entramos no problema de saber quem se ocupa disso. Se é o

governo municipal, como ele pode fazer isso? Que capacidade tem para isso?

O segundo tema diz respeito aos recursos humanos em educação. Ao se fazer uma

consulta,  constatou-se  que  há  países  que  conseguiram  alavancar  o  seu

desenvolvimento e, com isso, conseguiram também superar algumas situações de

pobreza. Dessa forma, uma parte da população extremamente pobre conseguiu sair

de seu patamar de pobreza.

Os recursos humanos na educação são fundamentais.  De novo,  ressalto que o

social  é  altamente  consumidor  de  recursos  humanos.  Esse  é  um  investimento

fundamental, mas não é o único. Há professor que não tem equipamentos em escola,

mas esse investimento é importantíssimo. Também acredito que avançamos nessa

área, mas ainda estamos devendo.

Uma vez vi uma exposição de uma pessoa do governo da Finlândia, que, na época,

tinha  o  IDH mais  alto  do  mundo.  Perguntaram-me como  a  Finlândia  chegou  aí.

Respondi-lhes que a minha vontade era “sacar” que conseguimos fazer com que os

melhores alunos se interessassem em ser professores, inclusive da educação inicial,

porque tem sistema de carreira, boa remuneração, “status” social e por aí vai. Assim,

conseguimos reverter uma situação de desinteresse.

O primeiro ponto é educação infantil; o segundo, recursos humanos na educação –

tenho muito que falar  sobre isso, portanto não posso me alongar -;  já no terceiro

ponto  me chamou muita  atenção  o documento.  Pode ser  que eu já  tivesse uma

predisposição para olhar isso, mas percebi que é como se fossem duas páginas de

pontos que, de alguma forma, tratam da educação em zonas rurais e educação no

campo. Comparativamente a outros países, creio que ainda trabalhamos muito pouco
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nessa  área,  ou  seja,  na  estratégia  do  que  é  ter  equipamentos  educativos  e  ter

desenvolvimento  dessa  área  em  zonas  rurais  e  cidades  de  menos  de  20  mil

habitantes.  Há uma escala:  se menos de 2  mil,  5  mil  habitantes.  No entanto,  se

pegarmos de 20 mil habitantes para baixo, a oportunidade para os jovens é muito

restrita.

Vários  países  investiram  bastante  para  fixar  os  seus  jovens  e  lhes  dar

oportunidades onde estiverem, a começar com as crianças pequenas. Na verdade,

não devemos ter só boas creches e Umeis excelentes, como as da Prefeitura de Belo

Horizonte, em cidades grandes; também temos de tê-las em lugares pequenos. É daí

que também se começa uma parte. Podemos até reverter  o fluxo. Daqui  a pouco

teremos uma migração às avessas, talvez, de profissionais para essas áreas.

Isso me leva à questão da cultura também. Temos trabalhado no Brasil um pouco

mais de políticas culturais relacionadas ao patrimônio e ao turismo. Desenvolvemos

isso em uma série de áreas geográficas para saber onde e quando conseguem ter

oportunidade de trabalho. Porém, os jovens do lugar não podem aproveitá-las porque

não têm educação, quer dizer, não têm diploma, não conseguiram formar-se.

Então queria chamar atenção para esse tema da educação não só em zonas rurais,

mas também em cidades de pequeno porte. Há muitas experiências em outros países

que podem ser interessantes. Gostaria de falar bem rápido que efetivamente tinha

deixado como ponto final a questão da cultura, mas não me alonguei aqui no tema

das  políticas  nessa  área.  Uma reflexão  inicial:  o  que  é  cultura?  O  que  é  isso?

Ninguém consegue uma definição muito  pronta,  mas é  importante  lembrar  que a

cultura é da ordem do significado, do sentido, de teias de significações, de produções

simbólicas. Isso se relaciona com o indivíduo, com o outro, com a visão de si mesmo.

Relaciona-se com identidade, alteridade, visão do outro, fazer  parte de um grupo,

pertencer a um ambiente, a uma cultura ou a um patrimônio, que pode ser local,

racial, étnico ou nacional.

Quando  avançamos  nessa  noção  ainda  bastante  ampla  do  tema  das  políticas

públicas, nós deparamos com um ambiente complicado. Em primeiro lugar, porque

temos  de ter  investimento  público.  É  importante  que tenhamos  investimentos  em

equipamentos culturais, em produções culturais, em iniciativas da sociedade, sendo
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estas as  mais  diversas.  Mas isso não pode significar a produção de uma cultura

oficial. Quem é o Estado para dizer que isso é cultura legítima, brasileira ou popular?

É um ambiente de política pública onde quanto mais participação e mais dissenso

houver, no bom sentido, com debate de ideias e manifestações diferenciadas, melhor.

Então eu diria que uma boa política na área da cultura é uma política que contribua,

fomente, traga à população que tem pouco acesso a bens e a equipamentos culturais

a cultura, mas sem ser uma pilulazinha, uma farmácia com um “kit” muito restrito.

Peço desculpas por me estender, mas a última palavra é que, na minha opinião,

não é por falta  de conhecimento,  de informação,  de dados que não conseguimos

avançar na questão do combate à pobreza e particularmente da educação e cultura

relacionadas ao combate à pobreza. Efetivamente os nossos entraves são da ordem

social e política. Novamente encontro o término da fala da Laura: afinal de contas,

como sociedade, qual é o nosso projeto social e político?

Temos de nos enfrentar, também no bom sentido, não em disputa. Enfrentar-nos

sem conflitos de interesses. Temos de definir prioridades, mexer com as estruturas de

poder. Estamos em uma Casa legislativa,  e foi  bom ela ter  tido a iniciativa  desta

discussão,  porque  isso  significa  também  que  o  nosso  debate  terá  sequência.

Acompanhemos. Obrigada.

O Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Profa.  Cristina  Almeida Cunha,  pela  sua  brilhante

exposição. Com a a palavra, o Sr. Élido Bonomo, que fará uma exposição sobre o

tema “Saúde e qualidade de vida”.

Palavras do Sr. Élido Bonomo

Obrigado,  Deputado.  Cumprimento  os  componentes  da  Mesa,  os  delegados

presentes e os convidados. Depois de vários meses de trabalho, chegamos a este

momento extremamente importante, que é o fechamento deste seminário.

Direi inicialmente duas coisas. Primeiro, não me atrevo a querer encerrar o tema da

saúde e da qualidade de vida, uma vez que certamente as conferências municipais e

estadual de saúde já se detiveram sobre esse tema de forma muito mais profunda e

ampla do que nos deteremos. Segundo, não me atreveria também a achar que, com

os meus 20 minutos,  conseguiria  abordar  toda a  riqueza da Câmara Temática 3,

durante 7 ou 8 reuniões e 12 seminários. Mas também não me furtarei a fazer uma
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breve análise do que compreendemos como fundamental: o entendimento da saúde e

da qualidade de vida no Brasil e, em tese, em Minas Gerais.

Primeiramente,  quando  associamos  a  qualidade  de  vida  e  a  saúde  de  forma

articulada às estratégias de combate à pobreza e à desigualdade, devemos olhar a

saúde como um dever do Estado e um direito do cidadão, como está na Constituição,

em que pese o Estado brasileiro, em sua plenitude, ser omisso em muitos casos na

implementação desses direitos. Contudo, fruto de algumas décadas de mobilização,

hoje  temos  o  SUS.  A  Lei  nº  8.080,  de  1990,  preconiza  que  o  sistema  seja

hierarquizado e que deve promover, proteger e recuperar a saúde de todo cidadão,

balizado na Lei nº 8.142, de 1990, que trata da participação da sociedade civil, do

financiamento e da criação dos conselhos e conferências como instância máxima de

diagnóstico e formulação de políticas no âmbito da saúde.

Durante esse período, houve uma discussão da organização da saúde em Minas

Gerais em três eixos. Uma é a atenção básica,  que está fortemente vinculada às

estratégias de saúde da família, cujo maior patrocinador é o governo federal. A base

da atenção primária é de responsabilidade primeira do Município. Outra é a atenção

secundária, anteriormente chamada terciária, de média e alta complexidade. Hoje é

muito vinculada à média complexidade, que demanda atenção especializada, apoio

diagnóstico, apoio terapêutico e profissionais especializados de média complexidade,

com  maior  vínculo  às  76  microrregiões;  o  de  alta  complexidade  é  basicamente

centralizado  na  atenção  terciária  e  quartenária  hospitalar,  com  mais  alta

complexidade e especialidade, que são alocadas nas macrorregiões do Estado.

É necessário observar, em cada um desses modelos de atenção, que um dos itens

da  Constituição,  a  promoção  da  saúde,  deveria  ser  implementado  em  âmbito

municipal. Em que pese a quantidade de anos de luta pela reforma sanitária para que

exista  um sistema público  que  trabalhe  a  recuperação,  a  doença  e  a  promoção,

temos um modelo hoje em que, na prática, a parte significativa dos gestores e dos

que trabalham estão em um modelo curativista, medicamentoso.

Nas  discussões  da  atenção  básica,  foi  observado  que  é  necessário  trabalhar

enquanto  as  pessoas  estão  doentes  para  que  tenham  acesso  a  serviço  de  boa

qualidade  e  alta  tecnologia.  Mas,  concomitantemente,  é  necessário  intervir  nesse
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processo  da  transição  epidemiológica,  alimentar,  nutricional  e  demográfica,  para

termos, em um período de 10 anos, o mesmo perfil dos Estados Unidos. Para isso é

necessário dotar de infraestrutura, de pessoal e de tecnologia a assistência de média

e alta complexidade. É necessário que ela seja mais próxima de onde as pessoas

vivem, adoecem e morrem ou onde vivem, adoecem e se tratam. Que ela não seja

espaço de dificuldade de acesso universal e seja de boa qualidade. Há a história de

que  o  SUS  é  para  pobre,  mas  o  sistema  construído  é  universal,  integral  e

descentralizado, exatamente para que as pessoas não tenham que se sacrificar na

disputa de agendamento e na atenção à saúde delas.

Para eu poder seguir adiante, gostaria de mostrar alguns dados, algumas tabelas,

que são públicos, informações da assessoria técnica do Estado ou da pesquisa do

IBGE de orçamento familiar. Chamo a atenção para o fato de que não se faz política

pública de saúde sem orçamento, sem gestão e sem diagnóstico adequado do perfil

que temos hoje, do que as pessoas vivem, de que adoecem e de que morrem, quais

as populações mais vulneráveis, quem tem maior risco e maior exposição de adoecer.

Para  isso  não  podemos  virar  as  costas  para  a  transição  demográfica.  Há  hoje

pouquíssimas pessoas na base da pirâmide. Tínhamos um formato de pirâmide, mas

não temos mais esse formato. O número de pessoas na faixa etária de menor idade

está diminuindo abruptamente. Vocês podem observar isso até cinco anos. Temos

hoje uma população mais idosa. Observando-se a população demográfica, organiza-

se,  prepara-se o  serviço  e  o  pessoal  para  atender  a esse público  em função da

realidade que temos. Com isso está havendo, de fato, uma redução das doenças

infecciosas  e  parasitárias  de  breve  curso.  Por  outro  lado,  vem  aumentando  o

crescimento de doenças de maior duração, doenças crônicas não transmissíveis, de

longo curso, de grande sofrimento para as pessoas e de grande custo para o serviço

público.

Não podemos deixar de observar também a transição alimentar nutricional. Uma

parcela  significativa  das  doenças  crônicas  não  transmissíveis,  sua  maioria,  está

vinculada a dois  fatores:  hábito e estilo  de vida não saudáveis  e hábito alimentar

inadequado. É o que disse anteriormente sobre hábito alimentar dos Estados Unidos.

Temos perdido, de alguma forma, para a mídia e pela falta de regulamentação de
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alimentos infantis. Temos esses números demonstrados nesse quadro em relação ao

açúcar, à sacarose que comemos; à gordura saturada, gordura de origem animal; e à

fibra dietética; homens e mulheres em todas as faixas etárias, de 10 a 13 anos, de 14

a 18, de 19 a 59, enfim, toda faixa etária. Não temos uma adequação de mais de

82%, 83%, ou seja, há inadequação no consumo. Falo de pouca fibra, muita gordura

e  muito  açúcar  para  homens  e  mulheres.  Apenas  10%  da  população  atinge  as

recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes. Isso é traumático, tem

impacto  em  doenças,  como diverticulite,  diverticulose,  câncer  do  cólon,  situações

glicêmicas, diabetes, obesidades, e por aí afora. Temos de estar atentos a isso, temos

de ter diagnósticos. Os estudos sinalizam a necessidade de se investir em pesquisas

no Estado, a fim de se conhecer esses perfis.  Esses dois gráficos demonstram a

distribuição da disponibilidade calórica. Em 1990-1992, era de 2.760cal por dia por

pessoa e, hoje, é de 3.100cal. Isso não quer dizer que todos têm acesso a alimento

de qualidade. Parte dessa disponibilidade calórica é de alimentos para animais ou

para exportação.

Falta um olhar sobre a valorização dos alimentos regionais, costumes e hábitos que

sempre foram cultivados pelas populações tradicionais, pelas populações da região.

Temos uma disponibilidade, mas nem todos tem acesso a ela. Veremos a redução do

consumo de alimentos tradicionais, como feijão, arroz, raiz e tubérculos, e o aumento

do consumo de refrigerantes, açúcares, doces e salgadinhos. Isso mostra que 64%

da nossa ingestão calórica, em 1990 e em 1992, era de carboidrato, e hoje é de

58,5%.  E  o  consumo  de  proteína  e  de  gordura  vai  aumentando.  É  claro  que  a

disponibilidade é importante. Agora temos de ter acesso ao alimento e à informação

adequada, para que as pessoas se alimentem bem, e não consumam alimentos de

baixo custo,  alto  valor  calórico e baixo valor  nutritivo,  que as levam à obesidade,

dislipidemia e “otras cositas más”. Têm de olhar para aqui e para cá.

Alguns números sobre esse perfil de peso e obesidade. Quero chamar a atenção,

pois às vezes vemos alguns estudos dizerem que desnutrição não é mais problema

no País. A desnutrição linear de déficit de estatura ainda é um problema em algumas

populações e em algumas comunidades quilombolas e  indígenas,  bem como nas

periferias das grandes cidades e também no semiárido. Portanto temos de olhar a
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política pública, a política de alimentação e nutrição, observando as desigualdades

regionais, e não trabalhar apenas com as médias. Veremos aqui que há uma queda

substancial no déficit de estatura e de peso, mas, na hora de fazer política pública,

temos  de  olhar  para  essas  desigualdades  regionais,  aumento  excessivo  da

obesidade, do peso.

Mostramos ali, primeiramente, a faixa de 5 a 9 anos; nesse outro gráfico, de 10 a 19

anos; e aqui a população adulta. Estou passando isso para cumprir o tempo. Então,

hoje temos, em termos de obesidade: homens, 12,4%, juntando o excesso de peso,

mais  50%,  totalizando  62,5%  -  a  nossa  população  está  com  excesso  de  peso;

mulheres:  48%,  juntando  o  excesso  de  peso,  mais  16,9%,  atingindo  todas  as

camadas da população. Segundo as pesquisas, apenas as mulheres da classe alta

da região do Rio Grande do Sul conseguiram, nos últimos 10 anos, equilibrar e baixar

o excesso de peso.

São vários fatores e dá para discutirmos - talvez só nos grupos -, mas constituem

um problema que temos de tratar.  E é um problema de saúde pública. A atenção

básica está muito vinculada às estratégias do Programa de Saúde da Família - PSF.

As informações sobre a cobertura das equipes nos foram passadas. Em 2009 e 2010,

o  número  de  equipes  foi  mantido,  e  o  percentual  da  população  dos  Municípios

coberto  pela  estratégia  do  PSF  ficou  em  torno  de  69%  a  70%,  obviamente

entendendo que esse é um convênio dos Municípios com o governo federal.

Mostrarei  dois  mapas  para  sinalizar  a  questão de atendermos,  tanto  a atenção

básica quanto a atenção de média e alta complexidade, em local mais próximo de

onde a pessoa mora. Antes dele, está aqui a proporção de internações hospitalares

que  eram  preveníveis.  Como  eu  disse,  há  vários  cânceres:  de  faringe,  esôfago,

estômago e intestino. Desculpem-me, não falei aqui, mas em outro lugar.  Há uma

série  de  cânceres  que  são  preveníveis  com  hábito  de  vida  saudável  e  hábito

alimentar saudável. Aqui mostra a quantidade de internações que seriam prevenidas

se houvesse uma atenção básica de qualidade, multiprofissional, com diversidade de

atenção, com diversos profissionais da área de saúde centrados no indivíduo e no

seu meio ambiente, e não apenas na doença. É possível a prevenção.

O gráfico seguinte fala sobre a distância. Aí as cores sobre o deslocamento para
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internações hospitalares de média e alta complexidade são mostradas. Temos, além

da dificuldade de locomoção, a distância para atender essas pessoas no momento

em  que  elas  precisam  desse  tipo  de  serviço.  Esse  é  o  penúltimo  “slide”.  Como

estamos falando da multiplicidade de fatores de causas condicionantes de risco à

saúde das pessoas, o olhar e a compreensão também têm de ser multiprofissionais e

intersetoriais, e com a participação de vários profissionais. Contudo, como estamos

fazendo  um  “link”,  uma  relação  da  articulação  entre  política  pública  de  saúde  e

qualidade de vida e extrema pobreza, trouxe-lhes informações para que observem a

proporção  da  renda  familiar  gasta  com  medicamento,  principalmente  para  quem

ganha até R$400,00, para a família cuja renda familiar é de até R$400,00. Quanto

menos riqueza monetária tem a família,  mais  é a proporção da renda gasta com

medicamentos.

É claro que temos de buscar a “desmedicamentalização” da população, com outras

alternativas de saúde. Mas, a partir de instalado o agravo à enfermidade, a pessoa

tem o direito  de ter  assistência integral  pública e de não utilizar recursos,  para a

assistência  médica,  que  poderiam  privá-la  ou  que  a  estão  privando  de  outras

necessidades, como o lazer, a moradia, o vestuário, a aquisição de bens duráveis. A

assistência médica não é barata, a assistência medicamentosa não é barata.

Por último, queria dizer-lhes que foi certamente muito rico aquele momento do qual

participaram.  As  propostas  da  Câmara  Técnica  Institucional  nº  3,  CTI  nº  3,  os

seminários regionais e as propostas da consulta pública que, nesse tema específico,

tem 40 propostas que podem ser consolidadas, demonstram claramente uma vasta

riqueza de conteúdo e  mostram a  necessidade de o Estado,  em parceria  com o

Município  e  com  o  governo  federal,  investir  em  infraestrutura,  em  pessoal,  em

pesquisas, em serviços e ações do setor de saúde, visando ao atendimento universal

à  população,  integrando  as  estratégias  de  superação  de  extrema pobreza  e  das

desigualdades sociais e regionais no Estado de Minas Gerais.

No dia em que foi lançado este seminário, elogiamos a iniciativa. Na oportunidade,

disse  aos  componentes  da  Mesa  e  aos  representantes  da  Assembleia  que  a

sociedade acadêmia,  que  a sociedade civil,  que a sociedade organizada,  que os

trabalhadores da saúde, todos compareceriam quando chamados a opinar sobre o
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que fazer, em que momento fazer e onde gastar. Gostaria de ver, no dia 26, essa

sociedade não ser decepcionada. Deverão sair daqui, muito claramente, os objetivos,

as metas, o orçamento com o qual vamos trabalhar e a definição das secretarias que

assumirão as diversas responsabilidades para, daqui a quatro anos, podermos dizer

que o perfil de saúde em Minas Gerais mudou, assim como o perfil de pobreza em

função  dessa  grande  interação.  Quando  é  feita  política  de  saúde  de  qualidade,

contribuímos  para  a  superação  da  pobreza  e  da  miséria  e  para  a  redução  da

desigualdade no Estado. Estou apostando que, até depois de amanhã, graças ao

trabalho  incessante  de  todos  vocês,  a  Assembleia  e  o  governo se sensibilizarão,

porque  política  pública  se  faz  com  metas,  objetivos  e  orçamento.  Do  contrário,

estarão apenas usando o espaço público, usando nosso tempo para nos ludibriar.

Finalizando, quero dizer que acredito nesse processo. Estou acreditando nele e não

quero ser decepcionado. Acho que não serei decepcionado - assim espero. Obrigado

a todos vocês.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Élido, pela brilhante explanação.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  Sr.  Presidente  -  Passaremos  agora  aos  debates.  As  questões  poderão  ser

encaminhadas  por  escrito  ou  oralmente,  mediante  inscrição  prévia.  Para  que

possamos  agilizar  o  debate,  solicitamos  aos  participantes  que,  ao  usarem  o

microfone,  se identifiquem para fins  de  notas  taquigráficas e que sejam sucintos,

dispensadas as formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de

até 2 minutos para sua intervenção.

Antes,  porém,  com  muito  prazer,  devo  manifestar  que  participei  da  Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 25, do

Deputado André Quintão, que teve como relator o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

aqui presente. Essa proposta de emenda à Constituição de Minas Gerais procura, no

art. 2º, inciso XII, incluir, no rol de objetivos prioritários do Estado, a erradicação da

pobreza e das desigualdades sociais. Não teríamos um momento mais feliz para a

proposta  de  emenda  à  Constituição  ser  aprovada  em  2º  turno  pela  Comissão

Especial, devendo agora ser votada em Plenário. Quero mais uma vez parabenizar o
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Deputado André Quintão, que coincidentemente hoje teve a sua proposta aprovada

na Comissão Especial em 2º turno, que brevemente será aprovada pelo Plenário da

Assembleia Legislativa. Parabéns a V. Exa., Deputado André Quintão, por trazer à

Constituição esse tema tão importante para todos nós.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar

dos debates. Para isso, basta acessar o seminário legislativo no portal da Assembleia

– www.almg.gov.br -, clicar em “Participe Agora” e preencher o formulário para envio

das perguntas ou encaminhar a sua pergunta pelo telefone 08007092564.

Informamos, ainda, que será oferecido um curso sobre o sistema de planejamento

orçamentário do Estado, atualização do PMDI para o período 2011-2030; PPAG 2012-

2015 e LOA 2012, no dia 27 de outubro, de 8h30min às 12h30min, na Escola do

Legislativo, como um dos eventos preparatórios para a participação nas audiências

públicas  do  PPAG,  que  ocorrerão  nos  dias  7,  8  e  9  de  novembro  próximo,  na

Assembleia Legislativa. Informamos que serão aceitas inscrições para o debate até o

término da última exposição.

Debates

O Sr.  Presidente -  Teremos agora inscrições para contribuição oral.  Pela ordem,

Kátia Ferraz, CVI - Belo Horizonte.

A Sra. Kátia  Ferraz - Boa tarde, Deputado e demais membros da Mesa. Queria

fazer uma pergunta à Profa. Cristina Filgueiras sobre um assunto incômodo, que é a

questão da educação inclusiva. É incômodo, as pessoas não gostam de falar sobre o

assunto, e penso que a questão da exclusão na escola está mais ligada ainda ao fato

de  os  professores  levarem  uma  concepção  equivocada,  errônea  e  pessoal  para

dentro da escola. A senhora não acha que, no exercício do magistério, o professor

deveria revestir-se de novas visões, novas políticas, porque, pelo que temos visto,

dentro de um movimento de pessoas com deficiência, do qual sou apenas uma das

representantes, existe um grande número de pessoas com deficiência fora da escola.

Fala-se apenas em educação especial no que diz respeito à educação intelectual, no

entanto  está  havendo  um  contingente  crescente  de  pessoas  com  deficiência  em

função  de  violência  e  de  acidentes  automobilísticos.  São  pessoas  que,  após  o

incidente, retomam as suas vidas. Falamos que é uma desculpa do magistério ao
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dizer que os professores não estão preparados para receber essas pessoas. Mas

qual  o  pai  está  preparado  para  criar  filho?  Não  existe  receita  para  receber  a

diversidade na escola, a não ser a disposição de se revestir de novas concepções.

Queria uma opinião sua a esse respeito, porque infelizmente as pessoas estão cada

vez mais  excluídas  e  alijadas  do  processo  de cidadania  na  sociedade  mineira  e

brasileira. Obrigada.

A Sra. Cristina Almeida Cunha Filgueiras - Kátia, agradeço pela sua pergunta. Na

verdade concordo com tudo que você mencionou. Agradeço-lhe sobretudo porque

trouxe um tema que não pude abordar nos meus 20 minutos de fala. Uma questão

que tem que ser considerada em toda política pública e, evidentemente, na política de

educação - em nosso caso, o combate à pobreza - é que as pessoas são diferentes.

Não existe somente a heterogeneidade, que é natural, mas condições diferentes das

pessoas para a sua trajetória escolar,  por exemplo. No caso dos deficientes, você

mencionou essa situação. O que você aponta é a minha resposta. A política inclusiva

tem que vir com parcerias, com apoios. O professor é fundamental. Se ele não tem

uma cultura de acolhimento, de trabalhar com essa diferença e, se as condições não

lhe  são  dadas,  essa  transformação  será  difícil.  Chamo  a  atenção  para  isso.  A

educação inclusiva nos leva a dizer que não podemos ter uma política que considere

que a população é homogênea.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação de V. Exa. Com a palavra, a Sra. Maria

Zilma Teixeira de Oliveira

A Sra. Maria Zilma Teixeira de Oliveira - Meu nome é Maria Zilma, de João Pinheiro.

Sou  professora  e  trabalho  em  uma escola  muito  grande.  Temos,  no  mínimo,  45

alunos, numa sala em que normalmente cabem 40 alunos. A nossa dificuldade em

atender esses alunos que exigem mais atenção do professor é enorme. O professor

realmente não foi preparado para isso, mas deveria ter essa capacitação. A sala tem

que ser adequada para atender esses alunos. Caso contrário, receberemos esses

meninos  na  escola  e  faremos  de  conta  que  estamos  ensinando.  Precisamos  de

espaço adequado, pessoas devidamente preparadas e um número de alunos bem

reduzido  para  prestarmos  uma  educação  de  qualidade,  como  todos  merecem.

Recebo, com muito carinho, todos os que chegam, mas sei que não estamos fazendo
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o trabalho que eles merecem.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos-lhe  a intervenção.  Com a palavra,  a Sra.  Vera

Lúcia Lemos Campos Botelho, do Município de Paracatu.

A Sra.  Vera Lúcia Lemos Campos Botelho -  Quero fazer uma consideração em

relação à educação. Acho que não há espaço mais propício para quebrarmos o ciclo

vicioso da pobreza a não ser por intermédio da educação de qualidade. Vejo que a

educação de qualidade não deve ser feita sem a integração de todas as políticas

sociais e econômicas, ou seja, a educação tem que dialogar com a assistência social,

com o esporte, com o lazer, com a cultura e com a saúde, para, de fato, promovermos

o desenvolvimento humano e prepararmos as pessoas para o mundo globalizado. A

educação em tempo integral é uma das alternativas, mas a jornada não pode ser

simplesmente ampliada; é preciso que, realmente, as atividades sejam atrativas. Não

sou  da  área  de  educação,  mas  penso  que  talvez  fosse  necessário  mudar  a

metodologia do ensino. É importante que exista um espaço físico adequado para que

todas  essas  ações  sejam  desenvolvidas  e  essas  pessoas  possam  competir  em

condições de igualdade.

O Sr. Presidente - Vera, para quem sua pergunta foi feita?

A Sra.  Vera  Lúcia  Lemos  Campos  Botelho  -  Minha  pergunta  foi  para  a  Profa.

Cristina Almeida.

O  Sr.  Presidente  -  Perfeitamente.  Deixaremos  as  respostas  para  o  final  para

ganharmos tempo. Com a palavra, o professor quilombola Fábio José, da Associação

Quilombola  de  Poções,  em  Francisco  Sá,  Minas  Gerais.  Pergunto  a  quem  será

dirigida sua pergunta.

O Sr. Flávio José - Vou dirigir a minha pergunta a toda a Mesa. Sou Flávio José, de

Montes Claros. Sou quilombola, mas meu povo é de Rio Pardo de Minas. Tenho dois

temas  e  várias  questões.  Pobreza  e  desigualdade  social,  eixos  deste  seminário.

Pergunto à Mesa: o que se espera de um governo mineiro que sucateia o ensino

público  e  não  dá  um  piso  salarial  digno  aos  professores,  quer  os  do  ensino

fundamental  ou  médio,  quer  os  do  ensino  superior?  Como  buscaremos  essa

igualdade se não temos uma educação de qualidade? Penso que as pessoas não

querem caridade, mas justiça social. O que podemos esperar de um governo que
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exclui o Norte de Minas? São duas Minas, uma lá de cima e outra aqui de baixo; e há

ainda o Jequitinhonha, que não é pobre nem miserável. Esse governo não respeita e

invisibiliza os quilombolas em razão da questão das terras. Ele não reconhece as

etnias indígenas. Ouvi algumas pessoas do governo dizerem que Minas Gerais não

tem índios. Encaremos os problemas sociais neste espaço. Esta Casa é onde nós,

cidadãos,  podemos  falar;  e  fico  triste  por  não  termos  aqui  dentro  as  nossas

representações políticas, os políticos das nossas regiões. Ouvir na televisão é muito

fácil; ouvir no computador é muito fácil, mas é bom ouvirmos as pessoas cara a cara.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Ao final, sua pergunta será respondida. Com a

palavra, a Sra. Janete Soares de Oliveira, que deverá dizer a quem encaminhará a

sua pergunta, a ser respondida ao final.

A Sra. Janete Soares de Oliveira - Sou Janete Soares, de Montes Claros. Sou do

Sind-UTE e educadora da rede estadual. A minha pergunta vai para a Mesa. A Dra.

Laura  disse  que  temos  uma  questão  fundamental:  um  confronto  entre

desenvolvimento humano e economia de mercado. Hoje pela manhã foi perguntado

pelo economista Márcio: quando se trata de investimento, qual interesse é levado em

conta? O interesse do Estado ou o da sociedade? Assim, pergunto aos expositores:

de  que  forma  gestor  e  sociedade  podem  tratar  economicamente  a  questão

humanitária  da  educação,  cultura,  saúde e  proteção e promoção social?  Como a

sociedade dá conta disso, nesse confronto humano, econômico, público e de gestão?

Era só isso.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Fabiano dos Santos. Está

presente?  Na  sua  ausência,  chamamos  Agmar  Pereira  Lima,  da  comunidade

quilombola de Palmeirinha.

O  Sr.  Fabiano  dos  Santos  -  Por  favor,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Estou

presente. Sou cadeirante e estou sentado aqui.

O Sr. Presidente - Perdão. Com a palavra, o Sr. Fabiano dos Santos.

O Sr. Fabiano dos Santos - Tudo bem. Em respeito ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, cumprimento toda a Mesa. Quero fazer uma pergunta ao Prof. Élido.

O senhor  falou  muito  em divulgação,  e  a  mídia  também  divulga muito  sobre  a
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saúde, mas pouco se faz. Em relação à hepatite B, que atinge mais os jovens, até

hoje não vimos nenhuma divulgação, nem nos Municípios nem no Estado. O que se

pode fazer? A maior necessidade é a divulgação, porque ela atinge o jovem. O Zé

Gotinha não faz mais a cabeça da criançada. É preciso criar uma outra campanha

para essa vacinação.

A minha última pergunta diz respeito à saúde de qualidade. Eu trabalho na área da

saúde e vejo que a nossa saúde precisa de muita ajuda e apoio não só dos três

Poderes, mas também de toda a população. Tendo em vista que a saúde está em

declínio,  como  afirmar  que  teremos  uma  saúde  de  qualidade?  Será  que  isso  é

possível? Gostaria que o senhor me respondesse, por favor.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Fabiano dos Santos. Com a palavra, o Sr. Agmar

Pereira Lima, da comunidade quilombola de Palmeirinha.

O Sr. Agmar Pereira Lima - Boa tarde a todos. Sou Agmar, da cidade de Pedras de

Maria  da  Cruz,  no  Norte  de  Minas  Gerais,  e  da  comunidade  quilombola  de

Palmeirinha.  Prof.  Élido,  como  resolver  o  problema  da  saúde  da  população  das

comunidades tradicionais,  especialmente dos quilombolas, que sofrem de doenças

específicas?  O  SUS  não  as  conhece  ou  finge  não  conhecê-las.  Por  exemplo,  a

anemia  falciforme  é  uma  doença  que  vem  matando  muitas  pessoas  dentro  da

comunidade.  Na  semana  passada,  uma  criança  de  8  anos,  da  comunidade

quilombola Júlia Mulata, no Município de Luislândia, veio a falecer com essa anemia.

A anemia falciforme não ocorre por  falta  de comida.  É uma doença hereditária.

Gostaria que o senhor falasse sobre isso para as comunidades tradicionais.

O Sr. Presidente - Passaremos a palavra ao Sr. Jaime Luiz Rodrigues Júnior, da

Secretaria Municipal de Assistência Social. Diga o nome do Município, por favor.

O Secretário Jaime Luiz Rodrigues Júnior - Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de

parabenizar a Assembleia Legislativa pela realização deste seminário e cumprimentar

o nobre Deputado André Quintão pelo seu esforço continuado em prol da assistência

social. A minha pergunta é para a Profa. Cristina Filgueiras.

Meu  nome  é  Jaime  e  sou  Secretário  de  Assistência  Social  de  Governador

Valadares. Profa. Cristina, como trazer a escola, no Brasil, especialmente em Minas

Gerais,  para  o  âmbito  da  nossa  realidade,  para  a  realidade  das  crianças  e  dos
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adolescentes, tendo em vista nossos limites e potencialidades? Como pode a nossa

escola ser tão deslocada e desfocada da nossa realidade? A escola não pode ficar

desvinculada da riqueza da nossa realidade.

Também no viés da dignidade humana, como disse o Ministro Patrus Ananias, e no

tocante à cultura, o Estado de Minas Gerais possui uma história forte e impregnada

de Brasil. E ainda, como podemos priorizar a educação sem um orçamento prioritário

e  ao  mesmo tempo  sem  um  financiamento  específico  para  que  o  Estado  possa

cumprir  a  sua  obrigação?  No  que  diz  respeito  ao  público-alvo  -  crianças,

adolescentes,  jovens,  adultos  e  idosos  -,  como  não  priorizar,  professora  -  esta

pergunta  também  é  para  o  Deputado  André  Quintão  -,  os  professores,  as  suas

respectivas carreiras e salários dignos? Tudo isso num contexto em que a educação

é peça fundamental no combate à pobreza. Muito obrigado e boa tarde.

O Sr. Presidente - Obrigado, Jaime, pela sua participação. Com a palavra, a Sra.

Cida, do governo municipal.

A Sra. Cida Moreira - Sou da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Na verdade, faço

uma pergunta que mexe conosco, pois estamos discutindo pobreza e desigualdade.

Quero  saber  dos  gastos  com  este  evento;  quero  saber  se  existe  controle  de

presença, pois não vimos nenhuma lista. Algumas pessoas receberam dinheiro para

estar aqui. Como foi feita a prestação de contas? A nossa responsabilidade é muito

grande. Estão gastando dinheiro público, estamos pagando por isso, e pessoas estão

precisando desses recursos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cida. Com a palavra, a Sra. Maria Catarina Domingues

Vale, do Sind-UTE de Divinópolis.

A Sra. Maria Catarina Domingues Vale - Na verdade, não posso deixar de falar dos

112 dias de greve, ocasião em que os professores sofreram as maiores torturas por

parte  do  governo  de  Minas.  Nosso  Estado  tem  o  pior  piso  salarial  da  Nação:

R$369,00. A greve foi suspensa há quase um mês, e o governo ainda não acertou

conosco  questões  funcionais  e  o  piso.  Isso  é  desigualdade!  Lembro-me  dos

companheiros que ficaram acorrentados e dos que participaram da greve de fome. A

polícia nos tratou com cassetete, gás e pimenta. Temos de deixar isso registrado aqui.

O que nos incomodou muito foi a total despreocupação nas propostas originais em
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relação às políticas de igualdade racial e de combate à discriminação. Quero saber

qual a dedução conjuntural da Mesa no que se refere às regiões mineiras. Se não

fossem os  nossos  irmãos do Norte,  não seríamos  beneficiados  com uma política

antirracial neste Estado. Isso muito me preocupou.

Ficou claro nas propostas que Minas inteira precisa se transformar num quilombo

de  resistência.  Devemos  nos  organizar  em  todas  as  regiões  para  promover  um

equilíbrio  de forças, o que não é fácil  no âmbito do Judiciário,  do Executivo e do

Legislativo. É o recado que quero passar para todas as regiões: vamos nos fortalecer.

A greve  dos  professores  provou  que,  com  os  movimentos  sociais,  conseguimos

caminhar; por isso, temos de nos associar a eles. Infelizmente, não fiquei satisfeita

com a abrangência, porque sabemos que Minas Gerais não tem política de educação.

O que existe aqui são falácias, haja vista as escolas de referência. Em 2009, o Sind-

UTE editou a revista “Radiografia de Minas”, que publicou que em Porteirinhas havia

um único banheiro, praticamente no alto do pasto, sem condições de uso. Precisamos

nos posicionar melhor diante da conjuntura da educação em Minas Gerais.

Em relação à saúde, já fui atendida e acho muito importante o que um colega disse.

Gostaria de saber a quantas anda o Ipsemg, que completará 100 anos em 2012. O

Instituto está cada vez mais dilapidado. Na semana passada, sofreu um corte de 50%

em todas as unidades credenciadas. Nem exame de sangue já não podemos fazer

neste Estado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado pela participação, Maria Catarina. Com a palavra, o Sr.

Fabiano dos Santos.

O Sr. Fabiano dos Santos - Sr. Deputado, gostaria apenas de fazer uma menção ao

que disse uma companheira sobre algo que a Mesa ainda não sabe. Muitas pessoas

não  receberam  diária,  tiveram  de  vir  com  recursos  próprios.  As  qualificações  de

ensino  também estavam claras.  Tive  de  andar  quase três  quarteirões carregando

mala para pegar o circular e depois ficar 45 minutos dentro do ônibus para chegar a

uma pousada.

Não  houve  esclarecimento.  A Mesa  poderia  nos  informar  melhor  sobre  o  que

ocorrerá daqui para frente, para não ficarmos “morgando”. A plenária precisa de um

esclarecimento claro e justo.
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O Sr. Presidente - Sr. Fabiano, obrigado pelo questionamento. O Deputado André

Quintão responderá à sua pergunta.

O Deputado André Quintão - É bom esclarecê-la de uma vez, porque, senão, as

questões  não  ficam  bem-postas.  A  comissão  organizadora,  composta  por  85

entidades, resolveu, na regionalização, que seriam escolhidos 20 representantes por

região para que o seminário, nas suas deliberações, expressasse uma visão geral do

Estado, e não simplesmente da Região Metropolitana tendo por base a avaliação de

outros eventos realizados na Assembleia. Se promovêssemos simplesmente a etapa

estadual e abríssemos a consulta ou a inscrição na internet, a tendência é que viesse

quem é da Região Metropolitana; assim, quem participou do debate no interior não

teria  mantida  a  sua  posição  na  hora  da  votação  final.  No  intuito  de  garantir  a

participação igualitária, a Assembleia Legislativa acolheu a solicitação da comissão

organizadora,  composta  por  85  entidades,  de  que  os  representantes  eleitos  nas

etapas  regionais  tivessem  suas  despesas  de  permanência,  deslocamento  e

alimentação custeadas pelo Poder  Legislativo,  sendo 60% de escolha regional  da

sociedade  civil  e  40%  do  governo.  Na  plenária  regional,  para  alterar  para  essa

margem, plenária era soberana. Esse foi o critério. Estão custeados pela Assembleia

os representantes eleitos, atendendo a uma solicitação da comissão organizadora

dessa atividade institucional, composta por 85 entidades.

Depois  consultarei  o  pessoal  da  Assembleia  sobre  a  questão  específica  das

pessoas que eventualmente foram eleitas, e não estiveram presentes. Essa é uma

questão de procedimento interno. Digo isso para ficar claro, pois, da maneira como as

coisas são ditas,  fica parecendo que as pessoas foram pagas para estarem aqui

presentes. Não é assim. A Assembleia atendeu a uma solicitação para que os pobres,

inclusive  os  quilombolas  e  os  representantes  das  comunidades  indígenas  e  das

ONGs - aliás, às vezes, a Prefeitura tem recursos, mas não faz questão de eles virem

para participar -, não ficassem excluídos deste evento.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado André Quintão, pelo esclarecimento.

Com a palavra, a Sra. Rosângela Pinheiro

A Sra.  Rosângela  Pinheiro  -  Boa  tarde!  Estou  aqui  representando a  Secretaria

Municipal de Assistência Social  de Betim. Parabenizo,  mais uma vez,  o Deputado
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André Quintão pela realização deste evento e pela qualidade dos debates.

Quero apresentar duas questões à Dra. Laura. A primeira é que um debate sobre

proteção social nos causa certa inquietação, se ele não se vincular a um projeto de

sociedade.  Sinto  que,  a  cada  evento,  ficamos  não  só  esclarecidos  e

instrumentalizados, mas também muito mais ansiosos porque as coisas são muito

demoradas. A história se constrói em muitos e muitos anos. No entanto precisamos

realizar  este  debate  vinculado à nossa realidade.  Qual  é o projeto  societário  que

existe hoje?  Qual  é  o  modelo  de  sociedade que existe  hoje?  Sobre  qual  projeto

estamos falando quando nos referimos à redução de desigualdade e de pobreza?

Gostaria que a senhora comentasse isso.

A segunda é sobre o Cadastro Único, que é um recurso de gestão que ainda é

pouco utilizado para instrumentalizar a proteção social. Em termos de diagnóstico, de

conhecimento da realidade,  é uma função que existe no Município,  mas que não

atende apenas à política de assistência social. Ele é transversal a todas as políticas

sociais,  e  acredito  que  seja  ainda  pouco  utilizado.  Gostaria  que  a  senhora

comentasse também sobre o CadÚnico. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sra. Rosângela Pinheiro, da Prefeitura Municipal

de  Betim.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Antônio  Coquito,  do  Conselho  Regional  de

Nutricionistas.

O Sr. Antônio Coquito - A minha pergunta foi dirigida à Profa. Laura da Veiga. Trago

um tema para debate, creio que transversal,  um tema que pode ser discutido por

todos da Mesa, porém está direcionado à Profa. Laura Veiga. Trata-se da temática da

corrupção. Creio que, enquanto discutirmos mecanismos geradores da desigualdade

e  da  exclusão  social  e  não  houver  respostas  efetivas,  nos  cenários  municipal,

estadual  e  nacional,  de  combate  à  corrupção,  qualquer  mecanismo,  qualquer

iniciativa de proteção social se torna esvaziada. Enquanto lutamos em conselhos de

políticas  públicas,  em  ações  e  lutas  de  instituições  sociais  e  os  mecanismos  de

corrupção se arquitetam cada vez mais, toda luta fica esvaziada. Como conseguir

estancar essa chaga brasileira que vem manchando, que vem eliminando qualquer

possibilidade de avanço social no Brasil, quando se veem alastrar recursos e mais

recursos que poderiam resolver  os  inúmeros problemas sociais,  como estampado
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escancaradamente  na  capa  da  revista  “Veja”  desta  semana,  em  que  o  primeiro

problema a ser eliminado com o dinheiro público que vai para a corrupção seria a

erradicação  da  pobreza  no  Brasil?  A  minha  pergunta  é  nesse  sentido.  Como

resolvermos de imediato? Porque esse seminário apresenta propostas, mas, se não

conseguirmos estancar essa chaga brasileira, a nossa luta fica meio esvaziada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Antônio Coquito. Com a palavra, a Sra. Maria

das Graças Antunes, representante da Pastoral da Criança.

A Sra.  Maria das Graças Antunes -  Represento  a comunidade rural  de Itamuri,

Muriaé. Parabenizo o Prof. Élido, por ter dito e demonstrado de forma clara que, do

mísero salário,  da mísera renda das pessoas carentes, das pessoas pobres, uma

porcentagem muito grande é gasta com medicamentos.  Como fazer  para  reverter

isso, diminuir ainda mais a miséria dessas pessoas com medicamentos, sendo que as

pessoas com maior renda não tem esse custo tão alto? Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado  pela  participação,  Sra.  Maria  das  Graças.  Com  a

palavra, a Sra. Terezinha Rocha, de Belo Horizonte.

A  Sra.  Terezinha  Rocha  -  Boa  tarde  a  todos.  A  minha  pergunta  é  para  os

educadores. Ocorreu uma situação muito chata com meu neto neste mês, e deduzo

que tenha ocorrido com outros: uma criança de 8 anos de idade foi expulsa da sala

em razão de briguinhas com colegas na fila. Na Semana da Criança, a professora e a

Diretora acharam por bem colocá-lo de castigo expulsando-o.

No meu ponto de vista, ela deveria ter colocado os dois alunos dentro de uma sala

com ela, durante o recreio, para que eles lessem ou realizassem algum trabalho, em

vez de mandá-los para casa. Creio que uma criança de 8 anos não tem condições de

entender o que significa a expulsão. Tenho essa preocupação. Já se falou sobre a

falta  de interesse do governo com os educadores, que há falta  de incentivo e de

interesse  com  o  trabalho.  Isso  porque,  quando  a  pessoa  é  bem-remunerada,  é

valorizada, ela trabalha com mais carinho, com mais amor.

Não sei se esse problema acontece com outros educadores. Nos últimos dias, aliás,

no mês em que estávamos realizando o seminário da violência nas escolas, víamos

situações tristes de professores sendo atingidos por alunos; de aluno se matando por

causa de professor. Portanto, ficamos com muito medo. Acredito que, na educação,
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precisa haver muito carinho na base. Em que se transformará uma criança de 8 anos

quando estiver maior? A minha preocupação é saber como fazer para ajudar esses

educadores. Não os estou culpando, pois sabemos que hoje os estudantes não são

fáceis. Trabalho em uma faculdade e vejo a dificuldade dos educadores para receber

os adultos, imaginem essas crianças? Pergunto: o que podemos fazer como mães,

avós e integrantes de movimentos sociais para ajudar esses professores a amanhã

não estarem estressados, como ocorre com profissionais da saúde?

Relativamente à saúde, quero que me respondam por que os Municípios insistem

tanto em colocar Oscips na saúde? Essa é a minha preocupação. Gostaria que nos

respondessem  agora.  Se  não  for  possível,  depois  nos  respondam  nos  grupos.

Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigada, Terezinha. Com a palavra, a Sra. Cláudia de Souza

Oliveira.

A Sra.  Cláudia  de  Souza  Oliveira  -  Boa  tarde  a  todos.  Caro  Deputado  André

Quintão,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  os  componentes  da  Mesa.  Sou  de

Ribeirão  das  Neves.  Quero  falar  sobre  a  questão  do  interesse  comum.  Estamos

discutimos esse assunto nos seminários de que participamos, no PDDI e em outros

espaços mais. Muitas vezes, o interesse comum é um interesse local que não vai

além da questão metropolitana. Quando falo de Ribeirão das Neves, falo do ponto de

vista metropolitano. A relação com a educação é muito fragmentada. Trabalhamos há

20 anos com a educação infantil, que é a base de tudo. Então, as respostas estão na

educação infantil. Qual o interesse do Estado para com a educação infantil, para que

sejam  efetivados  infraestrutura,  capacitação  dos  professores  e  incentivo?  Repito:

trabalho  com educação há 20 anos,  e  deparamo-nos com momentos difíceis.  Há

desvalorização por parte da família, do governo e da sociedade. A desvalorização do

professor no nosso país é muito grande e dói. Muitas vezes isso não ocorre por falta

de dinheiro, mas por falta de interesse. A questão é de missão. Esse profissional é

mais que um profissional da educação, pois seu trabalho é uma missão. Pedimos um

mínimo de respeito, consideração e valorização por parte do governo e da sociedade.

Precisamos da interação entre a escola e a família. Precisamos sair da demagogia –

vemos essa questão como demagogia. Discute-se muito o problema, mas a prática
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precisa ser mais efetiva. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Euzanone Pêgo Jardim, assistente social

do Presídio de Araçuaí.

A Sra. Euzanone Pêgo Jardim - Boa tarde a todos e a todas. Sou assistente social,

represento as cidades de Coronel Murta e Araçuaí. A minha experiência profissional é

no sistema prisional. Uma questão que me angustia muito, Profa. Laura Veiga, é a

situação de risco social dos nossos adolescentes. Acredito que uma das formas de

prevenção e promoção social é a efetivação das medidas socioeducativas em meio

aberto.

Essa é uma forma de prevenção para que futuramente esses adolescentes não

sejam inseridos, de uma maneira ou de outra, no sistema prisional. Nesse contexto,

vale citar os enormes avanços dos movimentos sociais, do CMDCA e do Cedca na

luta  pela  promoção  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente.  Mas  vemos,

especialmente  na  minha região,  que há uma dificuldade  muito  grande:  a  medida

socioeducativa em meio aberto - a liberdade assistida e a prestação de serviços à

comunidade - não existe efetivamente, como deveria ser.

E como fica a nossa atuação -  das assistentes  sociais – frente a essa drástica

conjuntura? O que vai acontecer se não houver políticas públicas efetivas nessa área

de risco social dos adolescentes é que, mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar

meus  assistidos  no  presídio.  É  isso  o  que  queremos  combater.  Queremos  a

promoção e a proteção social e sabemos que um dos caminhos, querendo ou não, é

a  medida  socioeducativa  em  meio  aberto.  Gostaria  que  a  senhora  falasse  um

pouquinho desse desafio. Muito obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado pela participação. Com a palavra, o Sr. Lucas Coelho

Guedes.

O Sr. Lucas Coelho Guedes - Boa tarde a todos. Sou de Coroaci – para quem não

sabe,  logo após Jaguaraçu.  O problema de que quero tratar  é a sustentabilidade

ambiental. Ressalto a grandiosidade deste seminário, mas ele se tornará ainda mais

fortalecido se tiver esse aliado que se chama sustentabilidade ambiental. Estamos na

Casa  dos  mineiros,  mas  vamos  pensar  além:  vamos  pensar  na  casa  de  toda  a

humanidade, que é o planeta Terra, que está em plena anarquia, pois, concebido para
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abrigar cerca de 2.500.000.000 de habitantes, já está com 7 bilhões.

Portanto,  para  que este  trabalho  tenha sucesso,  precisamos  de algumas  ações

aliadas, como o planejamento familiar, para a contenção da explosão demográfica ou,

dizendo melhor, da proliferação demográfica, pois a ONU já comprovou que seriam

necessários 2,5 planetas Terra para dar conta da destruição que já está ocorrendo –

já não se  consegue mais  a  regeneração  do planeta  Terra.  Então,  sem dúvida,  a

grandiosidade  deste  trabalho  será  fortalecida  com  o  aliado  que  se  chama

sustentabilidade  ambiental.  Talvez,  após  as  ações  do  trabalho  que  está  sendo

realizado, em pouco tempo o seminário “Pobreza e desigualdade” passe a se chamar

“Riqueza e igualdade”. Mas é preciso que tenha esse forte aliado, que tem de estar

presente em tudo; caminham juntos. Nas diversas abordagens feitas por todos neste

trabalho,  falou-se  muito  em  problema  social,  mas,  como  são  grandes  aliados,

podemos mudar um pouquinho e falar em problema socioambiental. Assim, o trabalho

fica mais completo e mais fortalecido. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Lucas,  pela intervenção oportuna sobre a questão

ambiental. Com a palavra, a Sra. Zuzu.

A Sra. Zuzu Loredo Rocha - Boa tarde. Represento aqui o Consórcio Intermunicipal

de Saúde da Microrregião do Médio Jequitinhonha - Sismed -  e quero fazer  uma

pergunta ao Élido,  que falou em qualidade de vida e saúde,  e talvez também ao

Deputado André. Você tem conhecimento de que se pretende terceirizar  a vacina

neste Estado? O que estão achando disso? Não estou ouvindo ninguém discutir o

assunto, mas sei que vai acontecer porque meu irmão trabalha com vacina neste

Estado.

Não sei se é o momento, mas, aproveitando que estamos nesta Casa e que temos

aqui um representante da Comissão de Saúde, gostaria de dizer que, na Conferência

Estadual  de  Saúde,  discutimos  bastante  a  composição  do  Conselho  Estadual  de

Saúde em Minas Gerais: primeiro, não é regulamentado; segundo, há pessoas que já

são  efetivas  lá,  com  10,  12,  15  anos  como  Conselheiros  estaduais  de  saúde.

Portanto, de que forma poderemos trazer propostas novas, se não conseguimos nem

sequer  fazer  controle  social  do  que  existe?  Acredito  que  seja  o  momento  de

repensarmos a composição desse Conselho.
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Adelmo Carneiro Leão, espero que V. Exa., representante da Comissão de Saúde,

possa  nos  orientar  sobre  como dar  andamento  a  isso  dentro  desta  Casa.  Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Zuzu. Passaremos agora a palavra ao Deputado

Adelmo Carneiro Leão para deixar suas contribuições. Deputado, muito obrigado pela

honrosa presença.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Boa  tarde.  Farei  algumas  reflexões,  mas

espero  não cansá-los  nem gastar  muito  tempo.  Tratarei  mais  especificamente  da

questão da saúde.

Vimos  aqui  muitas  e  diversificadas  manifestações.  Isso  significa  que  estamos

desafiados a dialogar mais para entendermos o tamanho do desafio - onde estamos,

para  onde vamos,  onde queremos ir  -  e  sabermos  o  caminho para chegar  onde

queremos. Há pessoas que imaginam que, querendo chegar a um determinado lugar,

basta seguir uma linha reta. No entanto, nem sempre é assim. Temos de contornar

vales e montanhas para chegarmos aonde queremos chegar e, às vezes, passar por

caminhos difíceis e estreitos.

Gostaria,  então,  de  falar  aqui  primeiramente  usando  aquela  imagem  bonita  do

seminário  legislativo  que  trata  da  pobreza  e  desigualdade.  Acho que  poderíamos

perguntar a nós mesmos onde estamos naquela figura. Afinal, estamos dizendo que é

preciso  encarar  o  problema da  pobreza  e  desigualdade  de  frente.  Será  que não

estamos  confortavelmente  naquele  lugar,  onde  estamos  vendo  a  pobreza  pelo

retrovisor? Como enfrentaremos isso? Estou convencido de que, para enfrentar as

desigualdades sociais, as desigualdades regionais e a pobreza que ainda grassa em

nosso país, temos de juntar  as  nossas forças e caminhar juntos para irmos mais

longe e um pouquinho mais depressa.

Estou cheio de orgulho pelas conquistas que tivemos nos últimos anos no Brasil.

Porém,  muito  mais  inquieto  por  aquilo  que  não  conseguimos  conquistar  e  que

poderíamos ter conquistado neste país, se estivéssemos mais bem estruturados para

enfrentar  os  desafios  que  são  colocados  aí,  mais  do  que para  elaborar  a  nossa

Constituição. Se tratarmos das nossas Constituições - a Federal, a Estadual e as leis

orgânicas dos Municípios -, diria que não precisaríamos de acrescentar muita coisa
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para avançarmos, embora colocar coisas novas na Constituição fosse louvável.

Também estou honrado por ter sido o relator da emenda constitucional proposta

pelo André Quintão e mais de um terço dos Deputados desta Casa. No entanto, o que

está escrito na Constituição nos permite e nos obriga a irmos além do que fizemos

hoje. Infelizmente, não vale o que está escrito em nossa Constituição para muitos e

diferentes  governos.  Não  tenho  de  tratar  aqui  se  é  conservador  ou  não,  se  é

progressista ou conservador de esquerda ou de direita.

Hoje vimos muita gente falar, como o Patrus e o Élido - que falou agora mesmo -, e

notamos que muito tem sido feito, mas poderíamos ter feito mais, por exemplo, na

reforma agrária. Não se trata de uma questão do passado, mas, sim, do presente.

O presente está devagar do ponto de vista do trato das terras brasileiras. Ele está

devagar em relação à saúde pública no Brasil. E não venham aqui com o argumento

de que é  preciso  haver  um novo imposto,  uma nova forma de contribuição para

garantirmos a saúde como um direito  de cidadania e o Estado como devedor  da

atenção a esse direito.

Se é preciso determinar um imposto novo, por que não para melhorar o Mineirão,

os  grandes  centros  esportivos,  que  são  importantes?  Mas  para  a  saúde?  Ela  é

urgente, assim como a educação. E a segurança pública é para agora. Precisamos

tomar  medidas  dentro  do  que  está  constituído  no  orçamento,  na  lei  e  no

planejamento.

Ouvi  o  Élido  falar  em  planejamento.  Considero  muito  importante  mesmo

planejarmos, mas há questões que não precisam de planejamento para que sejam

atendidas de  imediato.  Aí,  talvez,  tratar  da  nossa cultura,  da  nossa ideologia,  do

nosso projeto político, de onde queremos chegar. Onde queremos chegar? Essa é

uma pergunta que nos desafia de maneira concreta e sincera, do ponto de vista dos

nossos atos, muito mais do que escrevemos.

E então coloco uma questão para a nossa reflexão: a vida inteira - e a Zuzu sabe

disso -, tenho lutado pela saúde. E sabemos que é preciso melhorar e muito a gestão

da saúde, mas também não é admissível o argumento de que a gestão não está boa

ou que há corrupção na saúde em qualquer lugar, por isso não precisamos colocar

mais  dinheiro.  É  preciso  melhorar  a  gestão  e  disponibilizar  mais  recursos,
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urgentemente, agora. Isso é necessário.

O  Ministro  da  Saúde,  nosso  companheiro,  disse  recentemente,  no  Congresso

Nacional,  que, para atender ao SUS, são necessários mais R$45.000.000.000,00.

Posso  -  e  qualquer  um  que  lida  com  a  saúde  também  pode  -  afirmar  que,

disponibilizando mais  R$45.000.000.000,00  ou R$70.000.000.000,00,  atenderemos

ao SUS, mas não atenderemos a todos durante todo o tempo, toda a vida, dentro do

princípio de que esta possa ser protegida totalmente por uma política de saúde até o

limite da mercantilização da morte.

É  preciso  também,  mesmo  havendo  mais  recursos,  mas  muito  mais  recursos,

estabelecermos escolhas. Hoje mesmo vocês poderão ver, na televisão, nos jornais,

na mídia, que, se alguém deixar de ser atendido na situação de risco iminente e do

maior risco possível e de uma possibilidade de resgate da vida muito limitado, se isso

acontecer, alguém deixar de ser atendido e morrer por falta de um transplante, isso

sai na mídia brasileira. Vão dizer que morreu alguém porque não houve o transplante,

porque a pessoa não foi atendida na fila de transplante. Então, pergunto quantos são

os que morrem anonimamente todos os dias neste país por condições muito mais

simples, muito mais necessárias, muito mais eficazes e muito mais baratas.

E aí temos o enfrentamento da pobreza, e ninguém diz ou faz nada. Temos de tratar

de defender que política queremos. Que política de educação queremos? Que política

de saúde queremos? Élido,  precisamos definir  isso para que os resultados sejam

efetivos. E então, quanto às doenças negligenciadas, às doenças da pobreza, da falta

de saneamento, isso não pode exigir que tenhamos um planejamento para que elas

sejam praticadas.

Então,  deixo  aqui  registrada  essa  minha  inquietude  com  as  questões  que  são

urgentes,  necessárias  e  cujo  resultado  será  extraordinário,  por  isso  mesmo está

sendo proposto aqui. O que está sendo feito aqui é muito importante.

Mas o André já disse hoje de manhã, e quero saudá-lo pelo trabalho que tem feito e

por  essa  consciência  clara  que  ele  tem  colocado.  Ou  seja,  para  obtermos  os

resultados desejados, propostos aqui nesta conferência, esta não pode terminar na

quarta-feira ou no final de semana, mas precisa ser uma política permanente para

todos nós. Se quisermos, poderemos fazer de Minas um Estado bom para se viver, e
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bom para todos.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado  por  sua  contribuição  valiosa.  Agora,  a  Mesa  vai

responder aos questionamentos orais e por escrito. Com a palavra, a Sra. Laura da

Veiga. Devido ao tempo, solicitamos que seja sucinta.

A Sra. Laura da Veiga - Será uma missão impossível, mas vou tentar. Agrupei as

perguntas  em  grandes  questões  como  os  Cras,  os  Cras  rurais,  o  CadÚnico,

problemas  de  gestão,  etc.  Quanto  aos  Cras,  ainda  é  um  equipamento

fundamentalmente  urbano,  dada  a  sua  localização.  Há  poucas  experiências  para

atendimento  nas  áreas  quilombolas,  em  cidades  itinerantes,  mas  ainda  muito

incipientes. Tanto que, no plano Brasil sem Miséria, a mobilização nas áreas rurais

não está pensada em relação aos Cras, mas à agricultura familiar, pois ainda não há

capilaridade. Mas esse problema deverá ser enfrentado, da mesma forma que foram

feitas algumas colocações a respeito de escolas e do atendimento nas áreas rurais.

São problemas diferentes, e ainda se enfrentam dificuldades relacionadas à baixa

densidade. São questões que fazem parte do território. É preciso olhar o território

onde os problemas existem e pensar nas soluções para aquela localidade. Não se

tem uma resposta geral. É disso que se trata quando falamos em flexibilização da

oferta. É muito importante que os moradores daquelas localidades se expressem e

tragam  as  questões  no  âmbito  do  governo  municipal.  Essa  questão  deverá  ser

colocada. Mas há avanços, e não se pode comparar a construção da rede de saúde

com a escolar.  A experiência da construção de Cras é muito recente, a expansão

desse sistema começou, de fato, por volta de 2005, e ainda está muito aquém do

necessário.

Quanto  ao  CadÚnico,  é  um instrumento  muito importante para fazer  a  ação de

vigilância, criação de observatórios e diagnóstico. É um instrumento importante, mas

muitas vezes ainda é difícil de ser utilizado, principalmente em Municípios menores,

devido à falta de capacidade técnica. Mexer em base de dados, fazer análise, etc.,

exige um certo perfil de profissional, que deve ser buscado. Pode ser sugerido, na

administração  estadual,  buscar  uma  forma  de  colocar  as  informações  mais

trabalhadas pelo  CadÚnico  para os  Municípios  que  não têm essa capacidade  de

manipulação dos dados, começando-se a fazer a interlocução e dando apoio. Faz
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parte do papel do ente estadual apoiar as suas unidades federadas, principalmente

aquelas que não detêm a capacitação. E o Estado, com essa dispersão de Municípios

pequenos,  pode  não  ter,  dentro  desses  Municípios,  pessoas  com  a  capacidade

técnica para fazer o que é necessário. É responsabilidade do governo estadual dar

esse  apoio  técnico  aos  seus  Municípios.  Outro  caminho  pode  ser  os  consórcios

municipais, como foi mencionado. É um instrumento importante a ser utilizado para o

mapeamento  das  demandas,  das  necessidades,  dos  perfis  das  famílias.  Isso  é

fundamental para se fazer um planejamento mais orientado.

Foram expostas questões relacionadas a problemas de corrupção, fiscalização e

controle social sobre as políticas de assistência. Tanto na política de assistência como

em  outras  políticas  sociais,  existem  mecanismos,  existem  pelo  menos  instâncias

previstas, como conselhos de fiscalização e até processos eleitorais,  para se tirar

Vereador que não faz as coisas certas, o que é um outro mecanismo de controle. Por

outro lado, existem estudos que demonstram que muitas dessas instâncias não têm

funcionado adequadamente, seja pelo fato de, muitas vezes, haver uma multiplicação

delas,  seja  porque  em  muitos  Municípios  as  mesmas  pessoas  ocupam

reiteradamente os vários conselhos que têm, como de direito, de fiscalização etc. Isso

também está na linha de trabalho. É uma linha que precisa trabalhar com a demanda

organizada da sociedade ou dos setores específicos. Isso acontece na educação, nos

conselhos  do  Fundeb.  Os  conselhos  de  assistência  também  tem  esse  tipo  de

questão, têm também os conselhos de saúde. Tem-se uma representação nesses

conselhos.  Muitas  vezes  a  representação  não  funciona  de  forma  autônoma  em

relação ao Executivo, à representação governamental. Muitas vezes isso acontece

porque ela não tem força política organizacional atrás dela, porque ela não está lá

representando a ONG dela ou o que seja. Ela está representando um setor e uma

determinada questão. Se a pessoa que está ali não tem uma base social atrás dela,

de fato, ela passa a representar não a questão que deveria, um interesse privado em

um conselho.

Esses instrumentos existem. Eles  funcionam bem em todo lugar? Não.  Tem de

haver busca, tem de haver o diagnóstico de por que isso não funciona, o que está

errado, o que está acarretando problema. Mas isso é uma luta de natureza política,
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que vai acontecer em diferentes lugares. Também não existe uma receita para isso.

Há níveis de organização diferentes na sociedade, nas comunidades. Mesmo aqui em

Belo Horizonte  uma comunidade é mais  organizada do que outra,  uma tem mais

capacidade de se mobilizar, de buscar recursos no orçamento participativo do que

outra. Essa questão faz parte da lutap política, da organização da sociedade civil.

Quando falamos de sociedade civil, estamos também falando disso. Em relação a

isso é a mesma coisa, o Executivo não vai organizar essa questão porque é tutela.

Isso é possibilidade de encontro de movimentos sociais  que já foram mais ativos

neste país no período da redemocratização, hoje estão menos ativos. É uma busca

de alternativas, caminhos mais institucionais.

A questão da corrupção se aplica tanto à fiscalização quanto ao controle social. No

meio dessa história temos a corrupção, que é uma questão nacional, está em todas

as  áreas.  Também  não  vejo  muita  solução  para  isso  a  não  ser  o  fortalecimento

rigoroso das instituições públicas de fiscalização. É papel do Estado fiscalizar, punir,

possuir sistemas ágeis, uma Justiça ágil, que não prenda somente os pobres, que os

colarinhos brancos paguem também a sua parte da penalidade. Há experiência disso

em  vários  países,  como  a  famosa  experiência  das  mãos  limpas  na  Itália.  Está

começando a haver alguns movimentos sociais nessa direção. Vamos ver para onde

isso caminha. Mas cada um de nós, como cidadão e como receptores de políticas

públicas,  temos  de  estar  atentos  a  esses  tipos  de  sinais,  porque  eles  existem

também.

Mas  também  não  vejo  isso  como  uma  ação  milagrosa.  Infelizmente,  nos

movimentos sociais, na vida, na mudança social, enfim, nem mesmo golpe de Estado

atualmente é milagroso, não anda tão depressa. Até os golpes de Estado estão tendo

certa  dificuldade  de  serem  rápidos.  Essa  questão  já  foi  colocada.  Meu  tempo  já

terminou. Só disporei de mais um minuto para finalizar. Não dará tempo de discutir o

modelo de sociedade.

Há também a questão do risco social, das medidas socioeducativas, das medidas

em meio aberto. Acho que essa é uma questão que realmente tem de se buscar, para

que os Municípios sejam capazes de organizar isso. Acho que esse é um tipo de

trabalho que envolverá mais de um Municípios pequeno. Você poderá ter duas ou três
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aqui,  duas  ou  três  em  outro  Município  e  organizar  esse  serviço.  Há  toda  uma

discussão  sobre  população  indígena.  Isso  foi  trazido  aqui,  há  várias  questões

relacionadas a isso e muitas delas já foram faladas: quilombolas, falta de atenção do

governo mineiro e invisibilidade desses grupos para a política pública, etc. Como sou

representante, achei que essa fosse uma questão para ser tratada em outro âmbito,

de uma disputa política, de trazer essas questões e até mesmo de fazer a marcação

de ponto que está sendo feita aqui. Acho que isso é importante, até mesmo para que

a questão seja enfrentada.

Quanto à reforma agrária e ao meio ambiente, essas questões apareceram aqui,

mas são objetos de outra Mesa. No tocante ao modelo de sociedade, associações

comunitárias,  modelo  de  proteção  social  que  temos,  infelizmente  não  dará  para

responder porque não há mais tempo. Porém agradeço novamente a oportunidade à

Assembleia  Legislativa,  ao  Presidente  da  Assembleia,  ao  Deputado  que  está

coordenando os trabalhos hoje e que junto ao André fez a solicitação para eu falar a

todos vocês. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigada, Professora Laura, por suas explanações e respostas

aos questionamentos feitos. Passaremos a palavra à Profa.  Cristina Almeida para

responder aos questionamentos feitos.

A Sra. Cristina Almeida Cunha Filgueiras - Agradeço-lhes todas as perguntas, que,

aliás,  são  muitas  e  não  darei  conta  de  responder  a  todas.  Portanto  quero  pedir

desculpas àqueles a quem eu não conseguir  responder. Penso que terei de pedir

desculpas a todos os que fizeram perguntas, porque as respostas serão curtas. Na

verdade, vou me concentrar nos temas que mais apareceram. Há um conjunto de

perguntas sobre o tema dos professores e dos recursos humanos. Na minha breve

exposição,  acentuei  que  um  dos  temas  centrais  da  política  de  educação  e  de

qualquer política social se refere aos recursos humanos: profissionais e equipes de

apoio.  Não se faz política social  sem importantes  investimentos nos profissionais.

Falei aqui especificamente sobre educação. Posso mencionar - já que não dá para

ampliarmos  o  debate  aqui  -  a  última greve,  a  atuação do governo mineiro.  Acho

extremamente  importante  essa  discussão,  mas  eu  queria,  na  verdade,  pontuar  e

reforçar que não existe país que efetivamente tenha feito das políticas educacionais
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um  apoio  importante  para  o  seu desenvolvimento,  sem que tivesse um processo

importante de valorização dos profissionais da educação e estrutura de incentivos,

tudo isso  associado  com compromisso.  Os  professores  têm autonomia,  estão  na

ponta, face a face com os educandos. Na realidade eles estão desenvolvendo um

papel social.  Temos de ver  isso de forma mais ampla.  O tema é abordado como

sendo central para a política educacional.

Há outro tema que quero mencionar. Existem algumas perguntas sobre a educação

infantil e sobre educação em tempo integral. As duas são extremamente importantes.

A educação infantil é elemento central de combate à pobreza, elemento central de

oportunidade educacional,  mesmo para os setores que não estão em situação de

risco, de pobreza e de vulnerabilidade. O tempo integral, a educação com tempo mais

ampliado,  o  que  alguns  chamam  de  educação  em  jornada  integral,  também  é

importante. Por que trato essas perguntas de forma conjunta? Por que as respondo

juntas? Porque isso implica escolhas muito importantes, até mesmo orçamentárias.

Associemos essa ideia àquela, que tem circulado muito por aqui, entre que projeto

temos  como  sociedade  e  como  isso  se  traduz  em  termos  de  recursos.  Apostar

efetivamente em massificação de educação infantil e de educação integral significa

que temos de assumir seu custo. A sociedade está disposta a abrir mão de outras

coisas? A quantidade de recursos não é suficiente. Mesmo no âmbito da educação,

será que há ambiente para isso? Por exemplo, será que a educação superior não

consome excessivos recursos, que poderiam estar sendo melhor destinados a outros

âmbitos educacionais? Acho problemático atuarmos puxando o cobertor para tapar os

pés e descobrindo o pescoço. Temos de tirar do orçamento da educação recursos

para cobrir a educação infantil. Isso tem de ser tirado de algum lugar. Será que não

seria  o  caso de a  educação ter  um orçamento  mais  amplo  para  atender  o  setor

social? Esses temas, que são muito pontuais sobre a educação infantil  e sobre a

educação em tempo integral, na verdade, nos remetem a esse projeto de sociedade,

a essas decisões políticas.

Para finalizar, o último conjunto de perguntas que responderei se refere à educação

de jovens. São perguntas sobre a educação de jovens e adultos - EJA - e sobre o

tema  da  qualificação  e  da  formação  para  o  trabalho.  Respondendo  a  essas
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perguntas,  conecto-me com  a  próxima  Mesa.  A educação  não  se  justifica  por  si

mesma. Claro que está formando o cidadão, que está formando pessoas, mas uma

parte importante desse processo tem a ver com a inserção social e profissional no

mundo do trabalho. A pergunta que fazemos, pensando nos jovens em situação de

vulnerabilidade e pobreza que estão no sistema educacional, seja na EJA, seja em

curso de capacitação, é se efetivamente essas oportunidades permitem aos jovens

terem aspirações de que eles vão além do que já são, além das limitações de suas

próprias famílias. Isso já nos abre um ambiente que é mais que educacional, é um

ambiente de oportunidades no mundo do trabalho.

Muitos  países  têm  enfrentado  situações  seríssimas,  como  nós  também

enfrentamos,  de dar corda,  de estimular os jovens,  de dizer a eles  que precisam

estudar, que o estudo é importante e os ajudará. Temos avanço na escolaridade, mas,

quando o jovem chega ao mundo do trabalho,  ele fica parado.  Cada vez mais  a

população se depara com o trabalho informal,  com pouca proteção, mesmo tendo

muitos diplomas. Como ficamos nessa disjuntiva? Estamos permitindo aos jovens ter

aspirações, mostrando que o esforço vale a pena? Ou mostramos-lhes de uma forma

dentro do ambiente da educação e, no ambiente da sociedade, estamos mostrando

que na verdade seu esforço não levou a muita coisa? Termino aqui e de novo peço

desculpas por não conseguir responder a todas as questões. A temática da educação

inflama, há muitos temas, e espero que haja muitas oportunidades para eles serem

trabalhados. Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Profª.  Cristina  Almeida,  pela  sua  valiosa

participação.  Passamos  a  palavra  ao  Élido  Bonomo,  para  responder  aos

questionamentos que lhe foram feitos.

O  Sr.  Élido  Bonomo  -  Primeiro  queria  desculpar-me  com  vocês  pela  minha

indelicadeza, pois o último “slide” tinha meu contato e não o passei, terminei no “slide”

anterior para cumprir o tempo.

Segundo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão deu uma passada por uma série de

questões  que  transigem  um  pouco  com  o  que  eu  estava  pensando  dos

questionamentos,  tanto  escritos  como  verbais,  relacionados  à  saúde.  Então  me

permito dizer algumas coisas no específico e outras no genérico.
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Citei anteriormente - e não estou vendo o Fabiano aqui, acho que saiu - sobre como

falamos de divulgar, sendo que praticamente não temos divulgação, que a mídia e o

rádio não divulgam os programas educativos. É verdade. Ao longo do tempo, nós,

deste campo de debate, temos perdido enormemente para a mídia em relação ao que

acreditamos  ser  o  adequado  como  projeto  de  sociedade  democrática,  com  uma

saúde pública de qualidade. Acho que o poder público tem de investir mais. Existem

documentos do Ministério da Saúde que são pouco utilizados nas unidades básicas,

mas penso que temos  de investir  mais  tanto  em material  quanto  em  disputa  por

espaço público, para divulgação desses temas que estamos discutindo. Várias são as

perguntas  e  os  questionamentos  -  nem  são  perguntas,  são  afirmações.  Como

falamos de um SUS forte e de qualidade, e as pessoas questionam que quanto mais

pobre, menos acesso, que os ricos são mais assistidos? Uma série de exposições e

denúncias de desigualdade no atendimento, tanto na atenção básica quanto na média

e alta complexidades.

Há algumas perguntas e falas  aqui  que dão impressão de que sou membro do

governo. Até acharia bom que houvesse alguém do governo aqui. Sou nutricionista

que  estudou epidemiologia  e  que  lida  com  movimentos  sociais,  mais  dedicado  à

segurança alimentar. Trabalho há algum tempo no semiárido brasileiro e tenho esse

diálogo  com  a  comunidade  e  com  a  área  acadêmica.  É  uma  visão  minha  que

avançamos em alguns aspectos do controle de determinadas doenças e epidemias,

que não estamos dando conta em outras, que a alta tecnologia melhorou muito no

Brasil, como em outras partes do mundo, mas ainda há problemas de desigualdade

de acesso - há aí algumas reclamações quanto ao muito tempo de espera. Várias

foram as  falas.  Apesar  de  parte  do  controle  social  e  das  políticas  públicas  estar

aparelhada  por  determinado  segmento  ou  “prefeiturizada”  por  determinadas

Prefeituras, não quero jogar isso fora, fruto de imensa luta e conquista da sociedade

civil.  Acho que temos de  diferenciar  representação  de representatividade.  Ter  um

assento não lhe garante representatividade se não tiver interlocução com quem você

está  representando  e  não  levar  as  discussões  para  lá.  Existem  profissionais  de

conselhos, como existem outros conselheiros, que são de fato representantes das

comunidades  das  quais  foram  escolhidos.  Acho  que  temos  de  exigir  que nossos
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representantes ou que os representantes da sociedade nesses espaços de políticas

públicas  de  fato  representem o anseio  de  onde vieram. É um problema sério  de

políticas públicas, de controle social e de participação popular diferenciar participação

popular de controle social, e as duas interações.

Muitos  aqui  disseram  que  o  atendimento  demora  muito,  que  o  hospital  está

abandonado e que não há recursos. Temos de participar de forma rica e produtiva dos

espaços  de  controle  social,  tanto  o  conselho  quanto  a  conferência,  para

conseguirmos mudar a situação. Um dos itens contidos na pauta determina que as

deliberações  das  conferências  estaduais  devem  ser  amplamente  acatadas  e

divulgadas em relatórios  técnicos pelo  governo do Estado.  Temos  de cobrar  isso

porque as leis existem. Ainda acredito nesse mecanismo, ainda acho que é o melhor,

o mais democrático e o mais participativo, em que pese aos desvios nele contidos.

Várias dessas questões, como a falta de profissionais, a falta de medicamentos e

as ambulâncias são prezadas por muitos políticos, que dizem: “Eu mandei fulano para

o hospital, eu internei fulano”. Nós temos de modificar isso. “Eu é que internei e assim

terei  mais  votos”,  não  se  trata  disso.  Estamos  discutindo  do  ponto  de  vista

socioepidemiológico e socioambiental. Da mesma forma, temos de tomar outro rumo

em relação à produção agrícola brasileira. Falei repetidas vezes sobre a alimentação

saudável. Não podemos dizer que um alimento é saudável apenas porque ele tem

nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. É necessário que o alimento não

tenha sido exposto a água contaminada, é necessário que o alimento não venha com

veneno. Estamos ingerindo 5,2kg de veneno por ano/pessoa. Estou dizendo que é

preciso termos políticas públicas e ações individuais que mudem o comportamento

individual  e  pressionem  pela  mudança  de  comportamento  dos  políticos  que  não

trabalham em busca do bem comum, que se utilizam do dinheiro público em favor do

benefício privado.

Há 16 anos percorro  cidades pequenas do Vale do Jequitinhonha e do  Mucuri,

trabalhando com extensão, com assessoria e com pesquisa. Tenho sujado a botina

nos locais em que se localizam as comunidades. Entendo que há Municípios que

estão  em  situação  pior  do  que  outros.  Temos  de  denunciar  e  mostrar  isso  nas

conferências, que são os espaços de políticas públicas, e fazer cumprir  a lei  - só
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entendo desta forma - com a pressão da sociedade. O governante mais bacana, o

mais  amigo,  o mais  próximo de nós só não se desvia do  caminho por  causa da

espora da sociedade, do controle da sociedade sobre ele; do contrário, surgem os

desvios, seja o político que for, seja ele o mais próximo ideologicamente de nossas

crenças. Em determinado momento, surge a tentação do “espetinho”, das propinas e

das  facilidades.  A pessoa mais  correta  passa a  empregar  os  parentes  e  amigos,

achando  que  isso  é  certo.  A  sociedade,  pressionando,  é  que  mantém  o  rumo

adequado  no  trato  da  coisa  pública.  Mas  temos  avançado.  Há  Municípios  que

avançam muito,  há  outros  que ficam  parados.  Há Estados  que avançam  mais,  e

outros, menos. Tenho a imensa certeza de que, até amanhã, parte importante dos

anseios aqui apresentados, como o combate às desigualdades raciais, a solução da

questão  das  carências  específicas,  das  carências  alimentares,  do  problema  da

educação  alimentar  e  nutricional  nos  ambientes  escolares,  dos  problemas

relacionados com o abandono e o excesso de medicamentos, será encaminhada para

aplicação, pois esses problemas já foram discutidos. Não temos que inventar mais

coisas. As deliberações já foram exaustivamente apresentadas. O que precisamos

agora é fazer cumprir o que já há na legislação e o que a sociedade tem exigido e

conseguido. Os Conselhos de Educação, os Conselhos de Saúde, o Conselho de

Igualdade  Social  e  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar  têm  farto  material  e

proposições fundamentadas para termos uma outra prospecção e um outro rumo em

relação à saúde da população brasileira e da população mineira.

Finalizando, quero dizer que acredito muito que podemos, a cada momento e por

etapas,  avançar  um  pouco para  alcançar  os  nossos  objetivos,  as  nossas  metas.

Quero dizer a vocês que devemos acompanhar com vigilância o resultado disso. Não

são poucos os espaços que ficam nos relatórios técnicos. Então, cada representante

da sociedade, cada representante de governo que tenha um projeto de gestão séria,

democrática e com a participação na sociedade, fincado no planejamento... Penso

que as necessidades imediatas devem ser tratadas com políticas públicas. Gestão de

serviço  de  saúde  deve  ser  feita  com  planejamento,  a  partir  de  diagnóstico  que

estabeleça  a  magnitude  do  problema,  com  a  participação  das  populações  que

estejam mais vulneráveis e sujeitas a risco. É para isso que a sociedade participa.
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Acredito nesse espaço que estamos construindo. Obrigado e me desculpem por não

tratar individualmente cada pessoa e por não ter deixado o meu telefone nem o meu

“e-mail” no último “slide”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Élido, pela sua participação. As perguntas e os outros

questionamentos  serão  oportunamente  respondidos  no  “site”  da  Assembleia.  Ao

encerrar  este  primeiro  momento,  quero,  em  nome  do  Presidente  da  Assembleia

Legislativa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  mais  uma vez agradecer  aos expositores,  e

demonstrar  a  enorme  satisfação  de  recepcioná-los  nesta  tarde,  no  Plenário  da

Assembleia. Muito obrigado a todos os que abrilhantaram este primeiro momento de

tão importante seminário.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º Painel o Exmo.

Sr. Eduardo Rios-Neto, professor titular do Departamento de Demografia da UFMG e

pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade

de Ciências Econômicas da UFMG - Cedeplar UFMG -; a Exma. Sra. Jupira Gomes

de  Mendonça,  Doutora  em  Planejamento  Urbano  e  Regional  pela  Universidade

Federal do Rio de Janeiro e professora associada da Escola de Arquitetura da UFMG;

e o Exmo. Sr. Deputado André Quintão.

Antes de passar a palavra ao expositor,  esclareço que o Prof.  João Antônio de

Paula, que iria falar sobre o tema “Produção e trabalho”, não pôde comparecer a este

encontro, em decorrência de impedimento de última hora. Ele será substituído pelo

Prof. Eduardo Rios-Neto. Também registramos que o Prof. Altivo Roberto Andrade de

Almeida,  que  iria  falar  sobre  o  tema  “Ciência,  tecnologia  e  inovação”  não  pôde

comparecer, em razão de compromisso profissional no exterior.

Com a palavra, o ilustre Prof. Eduardo Rios-Neto para suas considerações iniciais.

Palavras do Sr. Eduardo Rios-Neto

Boa tarde. Para mim é uma responsabilidade muito grande substituir o Prof. João

Antônio, que me passou essa atribuição. Fui aluno, discípulo do Prof. João Antônio

por muito tempo, antes de me tornar seu colega. Tendo sido criado no Cedeplar, não

poderia me furtar  a esse chamado para representar a UFMG. Por outro lado,  em
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algumas  oportunidades  pude  manifestar  ao  Deputado  André  Quintão  a  minha

satisfação por essa iniciativa da Assembleia. Muitas vezes, até voluntariamente, eu

me furtei  a  participar  de eventos dessa natureza.  Eu fiz isso,  mas não sem uma

“autochibatada”, por absoluta falta de tempo. Assisti a vários dos programas e fiquei

tentado a participar. Parece que um dos eventos ocorreu em Neves. Quase peguei o

carro  para  ir.  O  professor  sempre  acaba  fazendo  mais  do  que  deveria  na

universidade, ou seja, nós nos envolvemos com coisas de mais. Na minha escala de

prioridades vem em primeiro lugar o compromisso profissional,  por isso o trabalho

voluntário acaba ficando de lado. Mas agora assumi o compromisso do meu dileto

colega. Talvez seja um ajuste de contas...

Tenho atuado mais na área da educação e da política social, ou seja, estou mais a

par da matéria que foi discutida anteriormente. Diante deste desafio, fui obrigado a

fazer algumas opções, porque é muita responsabilidade substituir o brilhantismo do

Prof. João Antônio, e nem sei se vou conseguir. Sou demógrafo e analista empírico

da área de economia do trabalho - a minha dissertação de mestrado foi sobre essa

área -, mas não tenho militado tanto na área, por isso terei de fazer mágica. A cada

dia, fico mais desconfortável de fazer mágica sem números, pois o discurso fica muito

vazio. Não tenho praticado, por isso terei dificuldade de falar sobre números nessa

área.

Para minha sorte, não sei por que cargas d'água, por meio de interação com o

governo  mineiro,  tive  a  oportunidade  de  estimular  a  realização  da  Pesquisa  por

Amostra  de  Domicílios  -  PAD  -,  que  foi  cara,  financiada  por  recursos  do  Banco

Mundial. Ela está disponível no “site” da Fundação João Pinheiro. Curiosamente, não

há  muitos  relatórios  gerados  pela  pesquisa.  Uma  de  suas  características  é  a

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. Trata-se de uma tentativa de

planejamento,  de  trazer  informações  sobre  a  dinâmica econômica das  regiões de

Minas,  antes  do  censo  demográfico,  que  está  na  boca  do  forno.  Os  resultados

estarão disponíveis até fevereiro de 2012. Então, teremos um raio X municipal.

Teoricamente, a PAD é significativa no âmbito das regiões de planejamento e é

razoavelmente fresca.  O período de referência é maio de 2009.  Isso já é alguma

coisa. Dou mão à palmatória, arrisquei-me, porque pode haver algo errado. Gastei um
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final de semana gerando esses dados. Não foram retirados de relatório algum, gerei

os  dados,  que  saíram  do  forno.  Muitas  vezes,  o  pão  pode  ficar  embatumado.

Portanto, peço desculpas, caso isso aconteça. A única coisa que tenho em minha

defesa é que há limitações na documentação disponível no “site” da Fundação. Acho

extremamente  louvável  que  ela  tenha  disponibilizado  esses  dados.  É  uma  ação

democrática, pois ainda não foram divulgados relatórios sobre o assunto. Isso permite

a  qualquer  pessoa  apropriar-se  dos  dados  e  tirar  sua  conclusão.  Por  isso  estou

conseguindo fazer esta palestra. Deixo claro que há documentos incompletos, e não

tenho certeza absoluta de que os números apresentados estão corretos, pois são

condicionantes na documentação que nos foi disponibilizada pelo “site”. Como todos

aqui devem ser mineiros, peço o que todos os mineiros já têm: cautela e caldo de

galinha. Depois, veremos o que deu certo ou não.

É  interessante  falar  sobre  as  10  macrorregiões  de  planejamento.  Na  realidade,

trabalharei  com  11  informações.  Na  região  central,  a  RMBH é  separada,  é  uma

unidade a mais.  Então,  é como se fossem 11 regiões de planejamento.  Não sou

economista regional. Minha área de origem é economia do trabalho, mas, hoje, sou

mais demógrafo e analista de políticas sociais, incluindo educacionais.

Quanto  à  economia  do  trabalho,  o  salário  e  a  sua  desigualdade  refletem  na

estrutura  produtiva.  A minha  intenção,  ao  citar  a  PAD,  foi  questionar  a  estrutura

salarial em Minas nas várias áreas em 2009. Há uma característica do salário que

deve  ser  destacada.  O  salário  médio  inflaciona  e  superestima  o  bem-estar  do

empregado, porque a curva de salário tende a ser assimétrica para a direita. Esse é

um  palavrão  que  estou  dizendo  aqui,  mas  essa  curva  tende  a  conter  uma

desigualdade muito grande. Então a média é um pé na geladeira e outro no fogão.

Normalmente a média é muito maior que a mediana, que é quanto ganham 50% dos

ocupados - aliás, 50% ganham abaixo daquele valor e 50% acima.

Nesse quadro percebemos que, em Minas Gerais, para o rendimento monetário... E

aí, como a documentação era muito precária, optei por pegar o rendimento monetário.

É  claro  que  há  pessoas  que  vendem  produtos  que  são de  subsistência  e  estão

incorporados  em  outras  coisas.  Analisei  o  aspecto  monetário  como  se  estivesse

focando mais na ocupação, mais com um viés assalariado, embora pegasse conta
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própria e tudo como... Em 2009, o salário médio para o Estado de Minas Gerais era

de R$854,00 aproximadamente. Se não me engano, o salário mínimo nessa época

estava em aproximadamente quatrocentos e poucos reais.  Havia até notado esse

valor,  mas  agora  a  memória  falhou.  Esse  era  o  salário  médio.  Se  pegarmos  o

mediano dos indivíduos, veremos que está muito mais próximo do salário mínimo,

pois era R$500,00. Quer dizer, 50% dos ocupados em Minas Gerais recebiam menos

ou até R$500,00 e os outros 50% recebiam mais que R$500,00. A razão entre esses

dois rendimentos era de 1,7.

Só para ilustrar, mostrei rapidamente alguns detalhes. Em algumas regiões, quanto

maior for a razão mediana mais desigualdade salarial existe. Há algumas regiões que

são mais desiguais que o Estado de Minas Gerais. Chamo a atenção primordialmente

para a região do Jequitinhonha e Mucuri, onde a desigualdade é muito grande e a

disparidade maior que em qualquer lugar; depois, como era de se esperar, a Região

Metropolitana de Belo Horizonte, por ser uma região mais complexa no que tange a

sua rede. É curioso que há dois extremos de desigualdade: um de pobreza e outro de

desenvolvimento. Todos os dois com desigualdade. Quando estivermos falando sobre

pobreza,  veremos  que  esta  é  uma  coisa  e  desigualdade  é  outra.  Ambas  são

fenômenos a serem acatados com uma política de equidade. Quanto à desigualdade,

há essa combinação de extremos que merecem ser  mencionados.  Nesse sentido

merece também menção a região do Rio Doce, que é pobre e possui também grande

desigualdade, talvez porque nela haja bolsões de indústria, etc., que permitem que

ocorra.

Peço desculpas porque essa aqui é um palavrão. Não tinha como pelo menos não

dizer  que  a  coloquei.  Imagino  que  depois  ficará  disponível.  Não  quero  cansar

ninguém com isso. Gerei pela PAD e não havia agregado. Se tivesse agregado, teria

feito uma tabela enxuta. Perdi o meu final de semana - aliás, ganhei, porque gostei de

ter feito - gerando esses dados, mas não consegui agregar agricultura, comércio e

serviço. Então ficou detalhada demais. O que há aqui é uma radiografia da ocupação

no que tange à sua remuneração e ao total de ocupados em Minas Gerais em 2009.

Poderia ter feito isso pelas metas de planejamento, mas, como já estava dantesco o

suficiente mesmo para Minas Gerais, optei por não fazê-las. Chamo a atenção - aliás,



856
____________________________________________________________________________

citarei aqui poucas coisas - para o emprego agrícola, silvícola e pecuário, obviamente

em Minas Gerais, que corresponde a 12% do total de ocupação.

Quer dizer, não gosto de falar lugar comum, mas Minas é uma síntese do Brasil.

Por  isso  mesmo  é  muito  heterogêneo  e  nele  é  difícil  discriminar  pobreza  de

desigualdade.  Gerar  um diagnóstico  homogêneo é  uma verdade que essa tabela

mostra.

Existe ainda um setor primário, que é o mais relevante individualmente, conforme

esses dados apresentados, com uma razão média e mediana mais baixa do que a

média  em  Minas  Gerais,  o  que  é  óbvio  porque,  na  agricultura,  o  salário  é  mais

homogêneo, mas ainda muito ocupado. Um fato digno de destaque, que vou apenas

citar, sem fazer análise muito detalhada: como gerador de ocupação, temos o setor

de vestuário,  de calçados, de artefatos, de tecidos, de alimentação -  dois setores

industriais importantes -; temos a indústria da construção, que emprega 4,6% do total

de ocupados.

A industria da construção é curiosa, já é um mito. O salário médio e mediano na

indústria  da  construção hoje  é  um dos  mais  altos.  As  pessoas  ainda pensam na

indústria  da  construção  como  se  fosse  a  indústria  da  construção  do  milagre

econômico brasileiro,  a famosa revolta dos peões no campo do Galo, na Olegário

Maciel, aquele emprego não qualificado na indústria da construção.

Esses dados mostram, primeiro, que a indústria da construção emprega hoje muito

menos do que empregava antes, quando empregava aproximadamente 10%; e hoje

ela emprega um segmento que é qualificado. A própria heterogeneidade dos salários

médio  e  mediano  indicam  isso.  Diferentemente  do  senso  comum  de  quem  não

acompanha, a indústria da construção civil hoje não é o mesmo balcão de entrada de

mão de obra que era há 20 anos. Tanto que, no segmento não qualificado - ponto que

apresento  para  debate,  ou  para  elaboração  -,  hoje  o  emprego  da  mulher  está

crescendo  mais  do  que  o  emprego  masculino.  Porque  não ocorreu,  na  dinâmica

recente, um verdadeiro substituto para o emprego masculino não qualificado, que foi

a construção civil no passado. A construção civil é empregadora, mas volto a dizer

que muitas vezes é “lobby” de dono de construtora dizer que está gerando emprego.

Isso porque sabemos que hoje, mesmo que haja impacto com o Minha Casa, Minha
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Vida,  a indústria  da construção não tem aquele efeito  multiplicador que tinha, por

exemplo, no período do milagre. Se tivesse, o número de empregos estaria maior. O

complexo da demanda do setor da construção civil hoje é diferente.

Não vou falar sobre os outros setores que se apresentam nesta página, até para

benefício da discussão e da apresentação de outros dados.

Outro dado interessante é o da estrutura, da segmentação do trabalho em Minas

Gerais. Essa segmentação é dada pela posição na ocupação do ocupado. Quanto a

essa posição na ocupação, há uma coisa óbvia, que tem em todo o Brasil, mas aqui

ela apresenta algumas características interessantes. Primeiro, é a porcentagem de

trabalhadores no chamado setor formal, cuja excelência é o trabalhador assalariado,

com carteira, no setor privado. Esses trabalhadores representavam, em 2009, 44%

dos ocupados, de ambos os sexos, em Minas Gerais. Há, porém, uma porcentagem

muito  grande,  que  merece  destaque,  também  do  trabalhador  autônomo,  que

representa 23,3% do total de ocupados. Quer dizer,  somando os dois,  chega-se a

quase  dois  terços  do  total  dos  ocupados,  divididos  em  Minas  Gerais  entre  o

trabalhador privado com carteira e o trabalhador por conta própria.

Há uma série de empregados, do setor público, etc., que estão registrados aqui,

mas não vão entrar agora. Há uma categoria que tem-me intrigado com a falta de

documentação, que se chama “outro trabalhador remunerado”. Se é remunerado, não

é trabalhador familiar nem é cooperativado. Eles separaram o cooperativado. Então,

não ficou  muito  claro  para  mim, pois  em algumas  regiões  há  muita  gente  nessa

categoria. São dados que pretendo questionar na João Pinheiro, mas, como eles são

muito virgens, não sei como os classificaram, se como o IBGE ou não.

Ainda no quadro geral de Minas Gerais, quem trabalhou, ou seja, a proporção de

ocupados em geral, no Estado, é de praticamente 7 milhões de pessoas, de um total

de 13 milhões de pessoas entre 15 e 59 anos. Excluí as crianças e as pessoas de 60

anos ou mais, embora saibamos que muitos trabalham com mais de 60 anos. Mas

era só para ter uma medida do núcleo puro dos ocupados. Portanto, desse total de 13

milhões  de  pessoas  entre  15  e  59  anos,  7.700.000,  o  que  corresponde  a  58%,

trabalham. Nesse grupo, a taxa de ocupação ou de participação na força de trabalho

masculina  é  de  72%,  e  a  feminina  é  de  46%.  É  uma  taxa  alta,  dada  a
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heterogeneidade em algumas regiões.

Não mostrarei os dados, pois não os coloquei, por causa do limite de tempo. Mas,

em regiões como a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a mulher é claramente

mais  produtiva  do  que o  homem. Ela  não só é  mais  escolarizada como também

ganha  mais.  São  fenômenos  recentes  e  interessantes.  Não  vou  explorá-los  aqui

porque  a  questão  de  gênero  não  é  foco.  Prestigiei  a  questão  das  regiões  de

planejamento por causa do tema do seminário.

Já estou caminhando para a conclusão, mas quero destacar alguns pontos. Ainda

nessa taxa de ocupação, quando olhamos as regiões, percebemos claramente que

algumas são dinâmicas - não são necessariamente as que remuneram mais, mas as

que têm algum dinamismo próprio - não tive tempo para debruçar-me nos dados, mas

para mim são um pouco óbvios -,  como o Sul,  o Triângulo, o Alto Paranaíba e o

Centro-Oeste,  cuja  taxa  de  ocupação  é  maior  do  que  a  de  outras  regiões  mais

atrasadas. As taxas de ocupação do Norte e do Vale do Jequitinhonha são as mais

baixas. Já estudei o Vale do Jequitinhonha e vi claramente que sua taxa é afetada

pela sazonalidade, dado o nível tecnológico da agricultura lá, fora da época da chuva.

A entrevista foi  em maio, e nesse período já há pessoas saindo para a safra em

outras regiões. Portanto, a taxa de ocupação é mais baixa.

Chamou-me a atenção - depois veremos os dados da pobreza que irão corroborar

isto - a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste estão Nova Serrana, Divinópolis

e  algumas  outras  cidades.  Essa  região  apresenta  um  certo  dinamismo tanto  em

termos de baixa pobreza quanto de geração de emprego, o que me surpreendeu.

Acredito ser uma questão interessante para discutirmos mais à frente.

Peguei um dado que é da área da Laura, mas não resisti à curiosidade. Trata-se de

um dado da Apad. A pergunta é se o Município recebeu bolsa-família. Em um total de

5.000.753 domicílios, que era o total de domicílios em Minas Gerais, com amostra

expandida, 880 mil domicílios receberam bolsa-família em 2009, de acordo com a

Apad.

Em termos de taxas, 15,3% dos domicílios mineiros receberam a bolsa-família, mas

há uma variação interessante, que faz um contraponto: a educação e a saúde são

importantes como política de desenvolvimento, assim como o desenvolvimento e a
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assistência  social.  Seria populista  de  minha parte  ou  de  qualquer  Governador  ou

outro político dizer que vai tirar as regiões Norte e do Jequitinhonha e do Mucuri do

subdesenvolvimento em um intervalo menor do que uma geração - entendendo por

uma  geração  de  20  a  25  anos.  Esse  é  um  trabalho  de  melhoria  da  qualidade

institucional de longo prazo. O que adianta fazer bravata, se ela não se respalda em

fatos? Não se vai conseguir reduzir a desigualdade regional no Estado entre os ricos

extremos e os pobres extremos em um exercício de governo. Isso é populismo, e, ao

menos sob o ponto de vista científico, o populismo não tem guarida.

Se  isso  é  verdade,  é  preciso  combinar  a  assistência  social  e  a  estratégia  do

desenvolvimento, da melhoria institucional, do empreendedorismo - que fique claro

que,  em  termos  de oferta,  não estou  falando só  de  educação -,  da  melhoria  da

qualidade  das  gestões  municipais  e  das  regras.  E  acho  que  o  Bolsa-Família  é

importante para isso. Não era para ser assim, mas, neste período legislativo, Minas

Gerais infelizmente está atrás em relação a isso, e, sobre programas como o Bolsa-

Família, ainda há um ranço partidário maior do que em outros Estados, mesmo em

outras gestões de oposição ao governo federal. Quinze por cento dos domicílios... Na

região Norte, praticamente um terço dos domicílios precisam de política social. É uma

questão de Estado; isso não pode mais ser visto como uma questão partidária, mas

como uma questão de estratégia e desenvolvimento econômico. A assistência social

faz parte, sim, do desenvolvimento econômico. Não vejo outra saída.

Nesse quadro - e peço desculpas por algum erro, mas tive de fazer mágica, porque

não tinha manual para somar as rendas -, calculei a linha de extrema pobreza - que é

o grande desafio do Brasil, colocado por todos e assinado por todos os Governadores

- usando um parâmetro extremamente conservador, de R$70,00 - se fosse de um

quarto do salário mínimo, em 2009 a linha de pobreza seria maior. Mas, por esse

parâmetro, Minas Gerais tem aproximadamente 650 mil domicílios abaixo da linha de

pobreza extrema, dos quais uma grande percentagem - um sexto, quase 20% - está

na região Norte e outra grande percentagem, na região do Mucuri e do Jequitinhonha.

É claro; todos já esperariam isso. Mas, em números absolutos, também na Região

Metropolitana de Belo Horizonte havia, em 2009, 186 mil domicílios abaixo da linha

de  pobreza  extrema,  ou  seja,  a  questão  metropolitana,  de  que  a  Profa.  Jupira
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provavelmente  vai  falar,  não  fica  atrás.  Sob  o  ponto  de  vista  de  taxas,  isso

corresponde a 10%, quase 11% dos domicílios mineiros, mas a 23% dos da região

Norte e a 19% dos do Jequitinhonha e do Mucuri.

Aí, chama-nos a atenção a situação do Centro-Oeste. Não sou o maior adepto da

liberdade de mercado nem  nada disso;  sempre  tive  curiosidade  de  estudar  Nova

Serrana e me interessei pelo que estaria acontecendo na região Centro-Oeste.

Que diabo é  isso? É ignorância  mesmo não saber  o que está  acontecendo na

região do Centro-Oeste. Em Nova Serrana, Divinópolis e Formiga, há a menor taxa

de pobreza,  a menor  porcentagem de domicílios  com pobreza extrema em Minas

Gerais.  Pode ser  erro  meu,  da  Fundação João Pinheiro  ou  de  nós  dois,  quando

critiquei esses atos.

Para terminar, gostaria de dizer que fiz um quadrinho e estimei umas equações de

capital humano. No entanto, pouparei vocês dessa tortura e não colocarei a equação

de  capital  humano  aqui.  A  ideia  é  que  a  educação  é  importante  para  o

desenvolvimento,  e  isso  ocorre  em  uma  equação  de  capital  humano.  Fiz  uma

tabelinha. Qual é o retorno que a educação tem? Ela é mais alta que a média de

Minas  Gerais?  Qual  é  a  renda do não  qualificado?  O que é  isso?  Quanto  você

ganharia se a educação fosse zero? Defini  essa curva para homens em todas as

macrorregiões  de  Minas  Gerais.  Na  verdade,  o  final  teórico  era  este  aqui,  e  o

resultado... Primeiramente, tem uma casela vazia, quer dizer, um quadrado vazio. A

renda é maior que a média de Minas Gerais, e o retorno, maior que a média de Minas

Gerais, ou seja, uma macrorregião de planejamento em que não só a renda é pujante

por não se ser qualificado, como também pagar exageradamente um prêmio para a

educação,  não,  inexiste.  Há  uma  razão  lógica  para  isso,  pois,  curiosamente,  o

pagamento do retorno para a educação é maior nas regiões atrasadas, e não nas

adiantadas, que são regiões em que a falta de escolaridade faz com que a educação

seja supervalorizada. Curiosamente, o pagamento muito alto do não qualificado vem

das regiões dinâmicas, porque se tem uma demanda de mão de obra muito grande, e

mesmo assim a pessoa menos qualificada ganha muito.

Portanto, o retorno da educação é menor que a média. Já a renda não qualificada

maior que a média engloba as regiões da Zona da Mata, Central, Sul, Triângulo, Alto
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Paranaíba,  Centro-Oeste  e  a  RMBH.  Essa  é  uma  forma  singela  que  usei  para

classificar as regiões onde o mercado de trabalho é aquecido em Minas Gerais no

ano de 2009. Já a região Nordeste está meio desgraçada, pois tem um retorno mais

baixo.  Então  tem  um  excesso  de  qualificação,  mas  não  está  tendo  dinamismo.

Somente uma região se enquadrou nessa categoria,  mas que é muito importante,

porque gosto de capital humano.

Gostaria de dizer que o capital humano não é panaceia pura. Sem o aquecimento

do mercado, cai na desgraça desse quadrante, onde está o Nordeste de Minas. Há

mais gente qualificada lá do que é demandado, mas não tem o dinamismo suficiente

para gerar uma renda crescente. Há desgraças relativas, que é o Norte, Rio Doce,

Jequitinhonha e Mucuri. O retorno é muito alto. Para quem é filho da elite, se quiser

ficar lá, estará muito bem. No entanto todos que são do povão estarão muito mal

remunerados por não haver dinamismo econômico naquela região. Não é à toa que

essas três regiões são as que têm uma das maiores coberturas do Bolsa-Família.

Justiça seja feita.

Para concluir, gostaria de dizer que o Triângulo Mineiro paga mico nessa coisa não

sei por quê. A taxa de pobreza do Triângulo Mineiro é muito maior que a do Centro-

Oeste de pobreza extrema, e o Bolsa-Família inexiste no Triângulo Mineiro. Não sei

se é um efeito  Chico Xavier,  se é resistência ao  Patrus,  mas o Bolsa-Família  no

Triângulo Mineiro tem uma porcentagem menor que o esperado. Volto a dizer que, se

for por ideologia, considero isso burrice, pois hoje o Bolsa-Família já não é mais de

partido  algum.  É  praticamente  uma  questão  de  direito,  uma  questão  de  Estado.

Concluo com essas palavras. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Queremos agradecer  ao  Prof.  Eduardo Rios-Neto e às  suas

brilhantes ponderações.  Muito  obrigado.  Com a palavra,  a  Sra.  Jupira  Gomes de

Mendonça, que fará uma exposição sobre o tema “Infraestrutura, redes de serviços e

circulação”.

Palavras da Sra. Jupira Gomes de Mendonça

Boa  tarde.  Em  primeiro  lugar,  agradeço  muito  ao  convite  da  Assembleia  e

obviamente parabenizo-a pelo seminário, que é da maior importância, principalmente
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quando estamos  discutindo distribuição de recursos,  plano plurianual  de  governo,

legislação orçamentária etc.

Esse é um tema da maior  importância,  se pensarmos em desenvolvimento.  Até

agora temos crescido economicamente e as nossas populações continuam pobres.

Os nossos Estados apresentam uma desigualdade gigantesca. A palestra do Eduardo

mostrou em números que realidade vimos enfrentando em Minas Gerais.

Ao pensar  em como abordar  essa temática  da infraestrutura,  rede de serviço e

circulação  em  um  contexto  de  pensar  diretrizes  para  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento e o plano plurianual do governo, optei por fazer aqui uma defesa do

planejamento como uma atividade merecedora de um lugar importante nessas peças

orçamentárias.  Considerei  não uma atividade de planejamento, como pensávamos

algumas décadas atrás, mas um novo contexto de um planejamento que efetivamente

resulta de uma interação com as comunidades e de um projeto que acaba sendo

coletivo.

A ideia de defender a atividade de planejamento está relacionada com a ideia de,

em primeiro lugar, continuar tendo, de fato, uma estrutura de geração de informações

e de análises, como, por exemplo, o tipo de trabalho mostrado pelo Eduardo, que

vem sendo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, mas também a ideia de haver

uma estrutura que divulgue essas informações,  propiciando às comunidades esse

acesso  de  tal  maneira  que  ela  possa  de  fato  participar  de  decisões  e

fundamentalmente de critérios. Na verdade estamos falando de uma atividade que

definirá como distribuir os recursos, com quais critérios, onde e para quê. Se não

temos  essa  atividade  estruturada,  corremos  o  risco  de  ter  uma  distribuição  de

recursos e resultados de políticas públicas passando por outros critérios, como troca

de favores - clientelismo -, enfim toda a sorte de formas de distribuir e implementar

políticas públicas que muitas vezes passam ao largo dessa análise da forma como o

Estado, de fato, está organizado.

Então, para se ter uma ideia do que estou falando - e os dados apresentados pelo

Eduardo são muito importantes para nos ajudar a pensar -, o censo da década de

2000 mostrou que a população do Estado de Minas Gerais está crescendo de forma

desigual.
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Por  exemplo,  os Municípios  com até 10 mil  habitantes  decresceram. Há menos

gente morando em Municípios  desse tamanho em 2010 que em 2000. Houve um

grande crescimento populacional nos Municípios que tinham entre 100 mil e 1 milhão

de habitantes. Em 2000,  havia 20 Municípios  que tinham entre 100 mil  e 500 mil

habitantes,  e  em  2010  esse  número  subiu  para  25  Municípios.  Está  incluída  a

população urbana e rural. Esses 25 Municípios ganharam 650 mil novos habitantes,

em 10 anos, e isso acontecerá também com os Municípios que têm entre 500 mil e 1

milhão de habitantes. Nesse mapa, tirando a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

que tem mais de 1 milhão de habitantes, e todas as outras áreas escuras,  estão

representados Municípios com mais de 100 mil habitantes. Belo Horizonte tem mais

de  1  milhão,  com  um  crescimento  pequeno.  Quem  concentrou  o  crescimento

populacional são esses Municípios de médio e grande porte, que nos anos 70 foram

objeto de políticas específicas, que distribuíram infraestrutura viária e de saneamento

em  alguns  casos,  mas  principalmente  infraestrutura  de  suporte  ao  crescimento

econômico. São Municípios que continuam crescendo e que polarizam as regiões do

entorno.  De forma condizente com os dados apresentados pelo Eduardo, a maior

parte desses Municípios está nas regiões Sul, Triângulo Mineiro, Central e RMBH,

cujos vários Municípios, principalmente os periféricos, cresceram muito.

Uma segunda informação é do IBGE, em um trabalho feito em 2007 a respeito das

regiões de influência, que define uma hierarquia de cidades. A RMBH, com vários

Municípios de grande porte,  concentra 37% da população ocupada do Estado de

Minas  Gerais,  riqueza,  serviços,  infraestrutura,  mas  internamente  é  altamente

desigual.  Em Ribeirão das Neves e Esmeraldas, por exemplo, há um crescimento

populacional  muito  alto;  estão  entre  os  Municípios  de  médio  porte  que  mais

cresceram,  com  recursos  municipais  baixíssimos  para  fazer  frente  à  demanda

resultante  desse  crescimento  populacional.  Trouxe  um  “slide”  para  mostrar  como

tratar essas questões.

A RMBH é a maior concentração de população no Estado, mas com alto índice de

desigualdade interna. Veremos isso daqui a pouco.

Esse  “slide”  mostra  essa  alta  concentração  em  Belo  Horizonte,  cidade-polo

prestadora de serviços, concentradora de recursos, e algumas outras cidades, que
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estão demonstradas com esses raiozinhos, linhas de interação do Município com as

regiões vizinhas, que vão coincidir  com as cidades de médio e grande porte, que

polarizam  a  região  do  entorno.  Ao  trabalharmos  a  distribuição  de  recurso  para

infraestrutura, para serviços urbanos, que, na maior parte são muito concentrados

nessas  cidades,  e  para  a  mobilidade  necessária  entre  essas  cidades-polos  e  as

cidades polarizadas por elas, é fundamental conhecermos cada um desses lugares e

sua relação com os demais. Ao trabalhar a RMBH, uma proposta importante do Plano

Metropolitano é pensar em uma rede de serviços descentralizada, que só poderá ser

fortalecida  se  houver  uma  rede  viária  e  de  transporte  público  que  permita  uma

conexão entre essas redes de serviço. Se transportarmos isso para o nível estadual,

haverá necessidade de trabalharmos essas regiões de planejamento, as quais foram

objeto da sistematização de dados que o Eduardo trouxe da Fundação João Pinheiro.

Isso pode ser um passo.

As  regiões  de  planejamento  existem  desde  a  década  de  70,  mas  não

necessariamente vêm funcionando como lugares para se pensar nessa distribuição

de recursos públicos de maneira articulada em relação ao conjunto do Estado. A ideia

da defesa do planejamento tem a ver com a possibilidade de haver recursos para

definir  critérios  e  diretrizes  para  a  distribuição  de  recursos  públicos.  A  minha

preocupação  está  muito  relacionada  com  o  fato  de  que,  quando  pensamos  em

contingenciamento  e  em  redução  de  recursos  públicos,  o  lugar  onde  eles  são

reduzidos  primeiro  é  nas  atividades  onde  precisamos  de  pessoal,  recursos  de

informação, recursos físicos e condições para que essas equipes possam, de fato,

fazer valer a sua atividade.

Recentemente,  em  um  curso  de  extensão  na  universidade,  trabalhamos  com

qualificação  de  pessoal  de  prefeitura  e  com  algumas  lideranças  comunitárias.

Percebemos muito claramente como uma estrutura recentemente criada, a estrutura

de gestão metropolitana ainda está enfraquecida para realmente fazer parte dela as

demandas  dos  Municípios.  Temos  uma  região  metropolitana  que  concentra

população, riquezas, recursos e serviços e polariza pelo menos parte do Estado. O

fato de Belo  Horizonte  polarizar  uma parte  do  Estado,  a parte  menos dinâmica -

temos uma outra parte do Estado vinculada a São Paulo, Brasília, etc, pelo Triângulo
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e Sul - é uma outra discussão.

No  trabalho  com  o  pessoal  da  Prefeitura  e  com  as  lideranças  comunitárias,

evidenciou-se, em primeiro lugar, algo que até já conhecíamos quando fazíamos o

trabalho na Região Metropolitana, uma precariedade na infraestrutura da Prefeitura,

para fazer face a esse tipo de atividade, para a qual é preciso pensar regulação do

solo e das atividades, fiscalização, etc. Além disso, uma demanda para uma estrutura

de gestão que acaba de ser criada e tem pouquíssimos recursos para isso. Temos até

mesmo uma estrutura de gestão muitas vezes organizada com base em um tipo de

funcionário que não permanecerá com a mudança de governo. Então, primeiramente

a estrutura de uma equipe de funcionários que possa, permanentemente, desenvolver

esse  trabalho  de  sistematização  de  informações,  divulgação  de  informações  e

interação com as comunidades na definição de diretrizes e critérios de distribuição de

recursos. É necessário termos uma equipe permanente. Isso é algo que precisamos

discutir hoje, ao pensarmos na formação de uma estrutura de gestão calcada, muitas

vezes, em cargos comissionados, pessoas que, em uma virada de governo, podem

não mais permanecer no cargo, etc.

Se quisermos uma estrutura forte, com uma cultura interna, temos de saber que

uma política  pública  não gerará  resultado satisfatório  se  ficar  estancada em uma

estrutura  de  governo.  Temos de pensar  na  política  pública  como uma política  de

Estado cuja permanência e desenvolvimento vai requerer uma estrutura de gestão

administrativa  permanente.  Apenas  para  dar  um  exemplo  nos  minutos  que  me

restam,  gostaria  de  citar  as  propostas  que  saíram do Plano  de Desenvolvimento

Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que irá requerer - aqui também

há muitas letrinhas - que pensou a estrutura metropolitana. Irei  direto aos mapas.

Esse plano pensou uma hierarquização de centros prestadores de serviços, como

lugares  estratégicos  para  implantação  de  equipamentos  públicos,  lugares

estratégicos  na  definição  dos  zoneamentos  municipais  e  na  revisão  dos  Planos

Diretores  Municipais  que estão  sendo feitos.  Enfim,  uma hierarquização que está

relacionada com a ideia de desconcentrar atividades e permitir uma rede integrada e

complementar  de  atividades  e  serviços  que  poderão  ser  oferecidos  em  cada  um

desses centros.
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Se voltarmos à rede urbana estadual e à forma como temos crescido, pensaremos

em algo semelhante, que está relacionado ao ato de pensar a distribuição de serviços

de  forma  complementar  nessa  rede.  Mais  que  isso,  deveremos  pensar  nas

microrregiões  como  lugares  onde  a  polarização  dos  serviços  não  está

necessariamente vinculada apenas àquela região, havendo uma complementaridade

entre os polos, entre as diversas cidades prestadoras de serviços.

Esse processo de descentralização é fundamental se quisermos pensar processos

de crescimento e desenvolvimento mais regionais. Se analisarmos a distribuição da

população  em  face  da  geração  de  riqueza,  se  pegarmos  o  PIB  como indicador,

perceberemos que há regiões em que a participação da população do Estado é maior

que a participação no PIB municipal. Refiro-me a regiões que a política pública deve

olhar com mais cuidado.

Como  exemplo,  temos  a  ideia  desse  processo  de  descentralização.  Podemos

pensar a polaridade e a distribuição de serviços mentalizando uma distribuição que

seja  concentrada  em  alguns  polos  irradiadores  de  serviços  e  de  oportunidades.

Assim, teremos de pensar numa rede que também propicie a mobilidade entre esses

diversos polos.

Meu tempo já acabou. Acredito que não será possível falar dos programas. A ideia é

que  diretrizes  de  territorialização  das  políticas  vão  significar  também  pensarmos

especificamente em políticas de organização desse território, que, no caso da região

metropolitana, vai passar pelos planos diretores etc., etc., etc. Todavia, ao se pensar

na  política  regional  do  Estado,  será  preciso  pensar  que  ela  tem  de  ter  uma

territorialidade específica dada pelo conhecimento desses diversos lugares. Acho que

não será possível detalhar, mas a ideia é essa.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos a valiosa contribuição da Profa. Jupira Gomes de

Mendonça.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  Sr.  Presidente  -  Passaremos  agora  aos  debates.  As  questões poderão  ser

encaminhadas  por  escrito  ou  oralmente,  mediante  inscrição  prévia.  Para  que

possamos  agilizar  o  debate,  solicitamos  aos  participantes  que,  ao  usarem  o
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microfone,  se identifiquem para fins  de  notas  taquigráficas e que sejam sucintos,

dispensadas as formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de

até  2  minutos  para  sua intervenção.  Gostaríamos  de  ressaltar,  mais  uma vez,  a

importância da participação de todos amanhã, sendo obrigatória a assinatura na lista

que será distribuída nos locais determinados previamente pela nossa coordenação,

tendo em vista os vários locais, onde produziremos. Amanhã reunir-se-ão o Grupo 1 -

Promoção e Proteção Social, no Espaço Democrático José Aparecido, no Hall das

Bandeiras, entre este prédio e a praça; Grupo 2 – Educação e cultura, no auditório da

Escola do Legislativo, na Av. Olegário Maciel, nº 2.161; Grupo 3 – Saúde e Qualidade

de Vida, na sala 2 da Escola do Legislativo, na Av. Olegário Maciel nº 2.161; Grupo 4

–  Produção  e  Trabalho,  no  Teatro  da  Assembleia  Legislativa,  andar  térreo,  neste

prédio; Grupo 5 – Infraestrutura, Rede de Serviços e Circulação, na sala 4 da Escola

do Legislativo, na Av. Olegário Maciel, nº 2.161; e Grupo 6 – Ciência, Tecnologia e

Inovação, na sala 1 da Escola do Legislativo, Avenida Olegário Maciel, nº 2.161.

Debates

O Sr.  Presidente  -  Passaremos  agora  às  inscrições  para  a  contribuição oral.  A

Presidência vai fixar o prazo de 3 minutos para receber as novas inscrições. Teremos

mais  3  minutos,  a  partir  de  agora,  visto  que  já  temos  8  inscrições,  que  serão

apresentadas. Com a palavra, inicialmente, o Sr. Eugênio Pacelli Lara, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente de Carmo do Cajuru.

O Sr. Eugênio Pacelli Lara – Boa tarde a todos. Primeiramente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, quero agradecer a esta Casa por nos dar a oportunidade de estarmos

próximos de V. Exas., da Assembleia Legislativa. Não está aqui a pobreza nem a

desigualdade, mas quem atua nos movimentos mais próximos a elas. A corrupção é

abominável. Quando alguém me questiona a respeito do ato de corrupção, pergunto a

mim mesmo: a pessoa não concorda com essa prática ou ela não tem oportunidade

de  praticá-la?  Por  que  tudo  passa  pela  educação  e  pela  cultura?  Isso  é

interessantíssimo. Venho de uma família de nove irmãos. Na hora do almoço, o arroz,

o  feijão,  o  angu  e  a  couve  eram  à  vontade.  Quanto  à  carne,  minha  mãe  só

destampava a panela na hora em que todos haviam servido. Sabe por quê? Porque

quem chegava na frente pegava duas, três e deixava ou outro sem a carne. Isso está
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na nossa cultura. Às vezes cobramos dos outros pela prática da corrupção, mas nós

mesmos não nos autoeducamos. Meu exemplo se refere a uma corrupção pequena,

mas é corrupção.

Outra  coisa,  Assembleia,  Deputados,  pensantes,  estudiosos,  filósofos,  pessoas

simples, por que para os menos favorecidos vale a lei e para os mais favorecidos

valem as normas?

Como o Brasil, os Estados da Federação têm esse procedimento, se estamos aqui,

num fórum de pobreza e desigualdade, sem nos aprofundarmos nesse tema. Deu

para entender por que para os mais favorecidos valem as normas e para nós, menos

favorecidos, o cumprimento da lei. Fica difícil discutir igualdade quando existe essa

desigualdade tão discrepante e vergonhosa no nosso meio. É só isso. Desculpe-me e

muito obrigado pela oportunidade.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado  pela  contribuição.  Passo  a  palavra  à  Sra.  Maria

Catarina, do Sind-UTE de Divinópolis.

A Sra. Maria Catarina Labore Domingues Vale - Primeiramente, gostaria muito de

saber se o senhor poderia nos informar, por alto, a renda “per capita” por região. Isso

nos interessa muito.

A segunda questão está naquelas famosas duas frases trazidas pela mídia: choque

de gestão e déficit  zero.  Quais  foram as consequências profundas e amargas do

choque de gestão e do déficit zero no problema das desigualdades?

Sobre os serviços de circulação, de que forma, entre as mais perversas possíveis,

os serviços de circulação deste Estado têm a capacidade de acentuar, distanciar mais

ainda as pessoas do acesso ao serviço e à circulação? É muito importante inserir,

nesse contexto,  as  mudanças de governo que se traduzem em perversos currais

eleitorais de grande interesse. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Edmar Xavier.

O Sr. Edmar Luiz Xavier Neto - Boa noite. Sou Vice-Presidente da Juventude do

PMDB de Patos de Minas e Gerente de Projetos. Gostaria de parabenizar os Srs.

Deputados.  Tenho  orgulho  de  ser  mineiro  por  ter  políticos  como  V.  Exa.  na

Assembleia.

Estamos aqui para defender a sociedade e promover a erradicação da pobreza. Na
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minha  jovem  percepção,  dentro  do  mercado  de  trabalho,  observo  uma  visão

deturpada dos  valores  intrínsecos  dos  trabalhos  braçais.  Digo  isso  porque faltam

tratoristas, pedreiros, padeiros, entre outros profissionais qualificados. Para que haja

efetividade na erradicação da pobreza, observo a necessidade de a iniciativa pública

caminhar junto à iniciativa privada, a fim de que toda essa ideologia tenha eficácia.

Observo empresários que trabalham com serviços socioambientais na comunidade

onde  estão  inseridos,  como  meio  de  cumprir  requisitos  para  as  suas  licenças

empresariais. Ao realizar uma análise crítica dos lugares por onde passei, penso que,

se  houvesse  uma  parceria  do  governo  que  proporcionasse  incentivo  fiscal  às

empresas que realizassem projetos de desenvolvimento social e cultural, bem como

educação  profissionalizante  na  comunidade  em  que  estiverem  inseridas,  essa

erradicação da pobreza não só engatinharia, mas também diminuiria bastante rumo à

evolução do Estado mineiro, servindo de exemplo para todo o País. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Agradeço  ao  Edmar  a  contribuição.  Passo a  palavra  ao  Sr.

Geraldo Pedro, para seu questionamento.

O Sr. Geraldo Pedro de Moura - Meu nome é Geraldo Pedro de Moura, represento

a voz do cidadão. Gostaria de saber por que o Judiciário trata o rico diferentemente

do pobre; sempre dá a sentença em favor do rico ou então arquiva o processo. Isso

também é desigualdade. E ainda por que o Poder Legislativo não toma providências

quanto a isso. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Geraldo. Passaremos agora ao Presidente da

Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga, Noelson Martins Pereira.

O  Sr.  Noelson  Martins  Pereira  -  Meu  nome  é  Noelson  Martins  Pereira,  da

Associação dos Moradores dos Bairros Ipiranga e Santo Antônio, de Divinópolis. O

amigo falou de Divinópolis e de Nova Serrana. Lá, a política antecessora do Prefeito

foi  desigual.  O Sr.  Galileu  Teixeira Machado,  que teve dois  mandatos,  deu casas

populares e evitou os aglomerados. Não existem favelas na cidade. Isso é verdade,

porque o Prefeito Galileu conseguiu fazer as casas populares, apesar de o lugar ser

longe.  Agora,  com o projeto do Lula,  a infraestrutura chegou.  Falta mão de obra,

pedreiros  e  serventes.  Com  a  duplicação  da  BR,  várias  pessoas  do  Vale  do

Jequitinhonha  vieram  para  cá.  O  Galileu  estava  doando  casas,  a  comida  era
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abastada. Como as pessoas passavam fome lá, vinham para cá. Essa é a política do

Centro-Oeste.  Uma  faxineira  ganha  R$60,00,  R$70,00  por  dia  e  não  precisa  de

estudo algum. Se ela der três faxinas por semana, ganhará R$210,00. Se fizer mais,

ganhará mais de um salário mínimo e meio.

A associação, com sua política social, ajuda as pessoas. A rede ABC é importante.

Durante uma conversa, disseram-me que são necessárias 400 assinaturas para fazer

doação a um projeto cultural. Então, é melhor pagar um patrocínio separado que ter

de preencher tantos currículos para doar R$400,00. Os funcionários gastam dois dias

para fazer esse serviço. Por que tanta burocracia? Esse é o meu questionamento.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Noelson. Com a palavra, o Sr. Vinícius Valeriano,

representando o Idene, de Teófilo Otôni.

O Sr. Vinícius Valeriano - Boa noite a todos. Antes de parabenizar os membros da

Mesa,  parabenizo  todos  nós,  que  estamos  aqui  desde  as  8  horas  da  manhã

debatendo os rumos, os novos caminhos para a política de inclusão social no Estado

de Minas Gerais. Parabéns a todos que resistem bravamente ao cansaço, mas o

compromisso com o combate à pobreza fala mais alto. Não temos dúvida alguma de

que o nosso compromisso será traduzido em políticas públicas de inclusão no Vale do

Jequitinhonha,  no  Vale  do  Mucuri  e  nas  demais  regiões  carentes  de  Minas.

Parabenizo o Deputado André Quintão, nosso companheiro de luta que conheço há

algum tempo.

A minha  pergunta  contribui  com  a  pergunta  do  companheiro  do  Presidente  do

PMDB Jovem. Enfatizo que o combate à pobreza se faz principalmente a partir da

geração de emprego e renda. Estamos ouvindo debates na mídia sobre a redução de

impostos nas regiões mais carentes de Minas Gerais, como os Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha. Gostaria de saber se, de fato, isso procede e se existe a possibilidade

de incentivar a ida de empresas para a região.

Tivemos uma iniciativa na região de Montes Claros, onde a indústria de sandálias

Havaianas  se  instalou  e  gerará  uma  quantidade  de  empregos  considerável.

Gostaríamos que essa mesma ação fosse feita na nossa tão querida Teófilo Otôni,

pois  ela  não só  beneficiará  essa cidade,  mas  também toda a  região  do  Vale  do

Mucuri,  que  se  referencia  a  aproximadamente  mais  de  1  milhão  de  habitantes.
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Combate à pobreza se faz fundamentalmente com geração de emprego e renda.

Estamos  lutando  pela  geração  de  emprego  e  renda  e  esperamos  retirar  como

deliberação  questões  referentes  a  emprego  e  renda,  como,  por  exemplo,  a

continuação de um projeto produtivo, que é o Programa de Combate à Pobreza Rural

do Estado de Minas Gerais. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Sr.  Vinícius  Valeriano,  pela  participação.  Com  a

palavra,  o  Sr.  Márcio  Gabriel  Alves,  do  Conselho  Central  de  Bom Despacho,  da

Sociedade São Vicente de Paulo.

O Sr. Márcio Gabriel Alves - Boa noite a todos. Como disse o Prof. Eduardo, Nova

Serrana está crescendo, mas há várias cidades ao redor, no Centro-Oeste de Minas,

que  estão  diminuindo,  como,  por  exemplo,  Dores  do  Indaiá  e  Luz.  Portanto

precisamos também observar essas cidades.

Gostaria de saber dos aposentados. Há asilos, como o Lar do Idoso, em Pompéu,

Martinho  Campos  e  Bom  Despacho,  onde  vivem  aposentados.  Nós,  voluntários,

trabalhamos com aposentadorias.  A renda desses asilos vem das aposentadorias.

Trabalhamos pelejando para aposentá-los, a fim de ajudá-los a obter renda. Quando

o aposentado vai  receber  a aposentadoria,  os  bancários...  Foi  boa a intenção do

governo de fazer empréstimo para os aposentados. Só que, depois, sofremos com

esse problema, pois já não temos aquele salário mínimo para custear o idoso num lar

de idosos. Enfrentamos essa dificuldade. Depois, toma-se outro empréstimo, que se

vai refinanciando. Com isso, ficamos enrolados.

Assim sendo, pedimos que se faça algo pelas nossas entidades,  pois  sofremos

muito com a falta de recursos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Sr. Márcio, obrigado pela contribuição. Daremos alguns avisos

antes de passar a palavra aos expositores, para darem suas respostas.

Informamos que a ata deste seminário legislativo, contendo a transcrição completa

das exposições e dos debates, será publicada no jornal  “Minas Gerais”,  na seção

“Diário  do  Legislativo”,  na  edição de 12/11/2011.  Aos interessados  em gravar  em

vídeo as reuniões deste seminário, esclarecemos que será exibida a reprise pela TV

Assembleia nos seguintes dias e horários: 12/11/2011, às 9 horas, reprise da reunião

desta manhã; 13/11/2011, às 9 horas, reprise da reunião desta tarde; 14/11/2011, às 9
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horas, reprise da reunião da manhã de 26/10/2011; 15/11/2011, às 9 horas, reprise da

reunião da tarde de 26/10/2011.

Passaremos agora a palavra à Profa. Jupira Gomes e ao Sr. Eduardo Rios-Neto, a

fim de responderem aos questionamentos, se os considerarem pertinentes.

A Sra.  Jupira  Gomes  de  Mendonça  –  Creio  que  não  foi  feita  exatamente  uma

pergunta, mas destacadas questões muito importantes, relacionadas com a maior ou

a menor presença do Estado. Não estou falando do governo do Estado, mas sim da

instituição  Estado.  Trata-se  da  criação  de  estruturas  e  oportunidades  nos  mais

diversos  lugares,  organizadas  em  vista  do  papel  de  cada  um  desses  lugares  -

aproveito para responder à pergunta da Sra. Alzira Ventura, sobre o que fazer com as

pequenas  cidades  do  interior,  que  estão  perdendo  população,  etc.  Se  se

considerarmos um processo de planejamento regional, a própria estrutura e a própria

política  de  distribuição  de  recursos  nesses  lugares  passarão  por  decisões

diferenciadas  de  apoio  à  produção  e  à  geração  de  empregos  e  de  renda.  Eu,

particularmente, penso que os Municípios pequenos podem ser pontos centrais de

apoio a uma política de desenvolvimento agrícola no Estado, servindo, por exemplo,

como  recebedores  de  recursos  para  apoio  à  produção,  seja  na  forma  de

comercialização, seja na forma de sede de cooperativa, seja na qualificação técnica

profissional.

Na verdade, a ideia do acesso a uma rede de serviços e à infraestrutura por dois

modelos. É óbvio que temos de promover a universalização da infraestrutura de apoio

à vida cotidiana das pessoas.  Saneamento,  habitação, saúde e educação formam

uma infraestrutura  que  tem  de chegar  aos  mais  diversos,  distantes  e  longínquos

lugares. Considerando a geração de oportunidades e de infraestrutura que propicie

uma rede de serviços, um processo de distribuição de recursos pode se assentar na

hierarquização de regiões. Temos de desenvolver  um processo regionalizado, que

fixe  alguns  centros  como  polos  de  determinadas  regiões.  Eles  devem  oferecer

serviços que alcancem a vizinhança, mas que façam parte da organização da rede de

serviços, integrados com outros polos, complementando-se mutuamente. Na verdade,

imaginamos  uma  estrutura  hierarquizada  e  regionalizada,  com  critérios  que

promovam  uma  distribuição  proporcional  às  próprias  carências,  às  próprias
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demandas regionais, e o controle social é fundamental nesse processo. Defendo uma

atividade que possa gerar e divulgar informações, assim como produzir  critérios e

diretrizes de distribuição de recursos entre as diversas políticas públicas; mas isso só

será, de fato, eficaz se houver um controle efetivamente social sobre o processo.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Prof. Eduardo.

O Sr. Eduardo Rios-Neto – Recebi por escrito algumas perguntas. Uma é do Prof.

Flávio José Gonçalves, da Associação Quilombola de Poções, de Francisco Sá, e

outra, do Marcus Vinícius Costa, do Fundo Cristão para Crianças.

Vou  começar  com a  pergunta  do  Marcus:  “Professor,  explique,  por  gentileza,  a

origem da expressão “desgraça relativa” dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri”.

Existe o termo absoluto e o termo relativo. Há uma discussão clássica que vem do

marco “pobreza absoluta” e “pobreza relativa”.  Talvez eu tenha dito  “relativo”  com

relação às demais regiões. Não cheguei a esse nível de sofisticação.

No caso do Vale do Jequitinhonha, mais que do Vale do Mucuri, tive a oportunidade

de fazer um estudo no Médio Jequitinhonha, na década de 80, sobre os cortadores de

cana que iam para  Guariba e Pitangueiras,  em São Paulo.  Fiz uma pesquisa de

campo em Turmalina, Minas Novas, Berilo e Felisberto Caldeira, perto de Diamantina.

Felisberto Caldeira era totalmente diferente das outras cidades. Acompanhei bem o

trabalho. Talvez eu tenha aplicado a essa “desgraça relativa” um tom emotivo, dado o

envolvimento que tive com a região no passado. Nunca mais voltei lá. Por incrível que

pareça, talvez essa região, particularmente a do Médio Jequitinhonha, seja o melhor

exemplo  do  embate  e  das  limitações  do  desenvolvimento  da  força  produtiva,  no

sentido  mais  pujante,  apresentando  a maior  resistência  campesina  e  cultural  que

conheço  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Lá,  a  pequena  propriedade  grassa,  e  as

pessoas  resistem  –  pelo  menos  um  segmento  –  à  migração  permanente,  por

intermédio  da  migração  temporária,  com  bravura  e  garra  impressionantes.  Não

acredito que essa situação tenha mudado. Minhas pesquisas são da década de 80.

Cheguei a ir a algumas roças e era capaz de jurar que a pessoa que morava em certa

casa de sapé não tinha nunca ido à sede do Município. Mas essa pessoa tirava de

um  plástico sua carteira profissional,  e  eu  verificava que ela  havia  trabalhado na

construção do metrô de São Paulo, na década de 70. Então, esse processo já vem de
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longa data. O que houve? Era até um dos temas que estava para ser discutido na

Assembleia. “Particularmente - acho que o Brasil tem avançado pouco nesta área –,

gosto mais de um tipo de economia social diferente da do estilo Paul Singer, que

considero meio utópica. A utopia tem a sua virtude, mas, às vezes, não é prática.

Prefiro a economia social ligada quase a um retorno à noção de frente de trabalho

que existia no passado - só que o governo Figueiredo era uma ditadura, e acabou se

perdendo a  ideia  de  frente  de  trabalho  para  o  setor  social.  Temos  muito  poucas

políticas de Estado. A África do Sul, por exemplo, tem experiências sobre primeira

infância,  que  foram  discutidas  aqui,  de  treinamento  para  o  trabalho  de

desenvolvimento social de pessoas, que depois se tornarão agentes comunitários de

saúde, agentes do Cras ou agentes de primeira infância. Prefiro essa economia social

à do “meio bicho grilo”, desculpando-me pela expressão, do ponto de vista do retorno

para o Estado em uma região como o Vale do Jequitinhonha, porque “se matam dois

coelhos  com uma cajadada”:  por  um lado,  gera-se  renda;  por  outro,  ajuda-se  na

solução do problema da oferta de serviços, que é concreto nos Municípios pequenos,

como  vimos  aqui.  Essa  é  uma  discussão  a  ser  travada  e,  caso  isso  seja

implementado algum dia, não tenho dúvidas de que o Vale do Jequitinhonha será um

dos mais dinâmicos em termos de resultado, dada a mobilização que existe na sua

comunidade.  Essa  é  a  solução  de  curto  prazo,  até  que  o  ambiente  mude  e  a

escolaridade aumente, que acho mais viável, ao lado do Bolsa-Família e de outras

políticas de assistência social, que volto a reputar de extrema relevância, sem nada

de assistencialismo. Há no Brasil certa estigmatização de políticas sociais,  porque

algumas  foram  revestidas  dessa  pecha  no  passado.  Gostávamos  de  falar,  por

exemplo,  da cesta básica do Newtão,  mas há um elenco de políticas sociais  que

independe de terem elas sido mal implementadas por determinado agente. Não se

pode jogar fora o neném com a água do banho. Se a água está podre, joga-se fora,

mas preserva-se o neném. Então, a frente de trabalho é um bom exemplo. Não estou

dizendo sequer que a frente de trabalho deveria substituir o Bolsa-Família. Não; acho

que são complementares e há espaço para isso.

A pergunta do Prof. Flávio Gonçalves também era sobre como se falar em enfrentar

desigualdades sociais com clientelismo e politicagem. Acho que a experiência federal
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é muito boa. Eu, pelo menos, mudei muito minha opinião. Quando voltei do doutorado

- talvez fosse tecnocrata e arrogante demais -, achei que a Constituinte de 1988 tinha

sido utópica demais e não era prática. Falou-se aqui sobre o Benefício de Prestação

Continuada - BPC -, por exemplo, e achei que isso iria quebrar a Previdência. Mas a

história mostrou que o País avançou muito e não apenas por causa de virtudes de

governos  específicos,  como o  governo Lula  -  não se pode negar.  Muito  já  havia

começado antes e, se formos pensar em quem é o grande estruturador inicial das

mudanças sociais no Brasil - sem esquecer que, é claro elas poderiam ter abortado -,

é o marco legal da Constituição de 1988. Não tenho dúvidas disso. Nesse sentido,

acho que o Estado padece de falta  de legislação na área social e aproveito para

incitar este fórum a pensar nisso. Por mais utópica que seja a legislação, depois de

votada e aprovada, terá de ser cumprida, até por ação do Ministério Público - sei que

o Ministério Público enche a paciência de todo mundo, mas, se está na lei, a pessoa

terá de cumprir aquilo em determinada hora. Então, a forma da lei  é estruturante.

Muito dessa coisa do clientelismo abstrai-se disso, da forma da lei. Por isso, acho

importante a presença de vocês aqui e de isto estar sendo realizado aqui. Repito que

não há nada mais poderoso que a forma da lei; qualquer governante terá de segui-la.

Sou cético e acho que, com uma boa lei, em uma perspectiva redistributiva, se ela

tiver  sido  aprovada,  qualquer  governante  terá  de  cumpri-la.  Pode  ser  que  haja

desmandos no início e vá gente para cadeia passados 20 anos, mas em determinado

momento  ela  será  cumprida,  e,  quando ela  é  cumprida,  deixa  de  ser  piloto.  Não

podemos fazer política social piloto; temos de fazer política social universal, na forma

da lei.

Muitas perguntas feitas aqui caminham nessa linha. Congratulo-me, mais uma vez,

com esta Casa, porque vejo que, tanto no caso do planejamento metropolitano ou

intermunicipal quanto no da política social - o caso da primeira infância, para mim, é

claro -, se o Estado não apoiar logisticamente as Prefeituras, com treinamento - claro

que  a  função  precípua  é  do  Município  -,  nunca  vamos  atacar  os  problemas  da

primeira  infância  e,  sem  ela,  sabemos  que  a  educação  não  será  completa,  não

realizará o seu potencial.

Não  vejo  essas  instâncias  que  envolvem  mais  de  uma  esfera  governamental



876
____________________________________________________________________________

falidas, mais robustas, verdadeiras e menos pirotécnicas que a forma da lei. Penso

que a forma da lei é poderosa em relação a isso. Depois que ela entrou em vigor,

houve muita luta. Então não é preciso entrar no detalhe tecnocrático, que compete ao

Estado, mas é preciso ver o que se quer, que redistribuição deve ser feita. Isso tem

de ser restabelecido pela lei.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Eduardo, pela sua valiosa contribuição.

Em relação à questão posta pelo Vinícius Valeriano, que perguntou o que há de

ação efetiva do governo em termos de benefício para a Sudene, gostaria de dar uma

contribuição. O Projeto de Lei nº 2.243, do Governador do Estado, está pronto para

ser  votado  em  Plenário.  Trata-se  do  Fundo  de  Equalização  do Estado  de  Minas

Gerais e do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento. É interessante manifestar-me

sobre  um  pedacinho  dele.  O  projeto  visa  incluir  no  rol  de  requisitos  a  serem

cumpridos,  pelo  entendimento  dos  que  querem  beneficiar-se  do  Fundo  de

Equalização do Estado de Minas Gerais, os Municípios compreendidos na área de

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. O projeto

também estende às empresas localizadas nos Municípios do Estado compreendidos

na área de atuação da Sudene o fator de reajuste do saldo devedor dos programas

mantidos com recursos do Finis, no máximo 80% do menor índice ou taxa adotada

em outras regiões do Estado. Seria interessante que também conhecêssemos esse

projeto.  Esse  projeto  de  iniciativa  do  Governador  é  de  interesse  de  todos,

particularmente  da  região  da  Sudene.  Já  lhe  foi  dado  parecer  favorável  à  sua

constitucionalidade e também parecer da Comissão de Fiscalização Orçamentária.

Portanto está pronto para ser votado pelo Plenário e beneficiará a região da Sudene,

de acordo com o seu posicionamento.

Queremos,  mais  uma  vez,  em  nome  do  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

agradecer a presença dos expositores e de todos os que aqui estão desde a parte da

manhã,  que  estão  conosco  há  praticamente  quase  12  horas  participando  deste

importante debate.

Cumprimento o ilustre Deputado André Quintão, que deu origem a este importante

seminário  para  o  qual  convido  todos  os  senhores.  Tragam  para  esta  Assembleia

sugestões para a construção de propostas importantes, que defendam seus pontos
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de vista.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Presidência do Deputado André Quintão

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

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Suspensão e reabertura da reunião

- Composição da Mesa - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho - Leitura

do documento final e destaque de propostas -  Votação de propostas - Discussão,

votação e aprovação de destaques - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Paulo Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Bosco -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson

Batista - João Leite - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Neider Moreira - Paulo Lamac -

Rogério  Correia -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr.  Presidente -  Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo
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"Pobreza e desigualdade", em sua plenária final.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Quero pedir a atenção de vocês porque se aproxima o momento

mais  importante  do  seminário.  O  Deputado  Rogério  Correia  participou  de  várias

etapas regionais e nos deu uma grande contribuição, principalmente nas áreas da

agricultura familiar e da educação. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia, pela

sua excelente atuação. Mas hoje é o dia mais importante do seminário, porque vamos

aprovar  o  documento  final.  Serei  bem  didático  para  que  vocês  tenham  a

compreensão do processo. Nós temos um documento final, amplo, que será posto à

disposição na internet e será encaminhado aos órgãos públicos e aos Deputados.

Nesse  documento  vão  constar  as  propostas  aprovadas  nas  regiões,  todas  as

propostas aprovadas nos grupos de trabalho, inclusive as que não foram priorizadas.

Hoje, vamos fazer a validação das propostas que foram priorizadas, ou seja, as que

foram consideradas, nos grupos de trabalho, mais importantes. Além disso, haverá a

possibilidade de se aprovar, em Plenário, proposta nova, desde que obtenha 30% de

apoio dos membros desta plenária. Daqui a 5 minutos será feita a contagem dos que

estão aqui, para saber qual será o quórum para a apresentação das propostas. Como

será  a  nossa  dinâmica?  A Assembleia  preparou  o  documento  de  propostas  que,

ontem, foram priorizadas pelos grupos. Cada grupo priorizou 12 propostas. Para que

possamos  concluir  este  seminário  de  forma  adequada,  fiz  questão,  ontem,  de

conversar com os representantes de quase todos os grupos, ao final dos trabalhos.

As comissões técnicas, compostas por 85 entidades, elaboraram um conjunto inicial

de  15  propostas,  durante  dois  meses.  Foi  um trabalho feito  por  organizações  da

sociedade civil.  Na etapa regional,  discutimos essas propostas nos grupos. Houve

mais uma oportunidade de discuti-las. Todas as sugestões apresentadas foram objeto

de estudo técnico, de um esforço imenso da Assembleia de compatibilizar e sintetizar

as propostas. Foi elaborado um documento, que cada grupo analisou ontem.

Deixo claro que, por causa do regulamento, hoje não estamos aqui para começar

do zero, ou seja, não vamos discutir as propostas novamente. Vou deixar isso claro.

Ontem, várias pessoas diziam: “Deputado, o grupo aprovou, acabou”. Expliquei que,

conforme o regulamento, é necessária a validação das propostas em Plenário, em
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virtude do espírito democrático que norteia o seminário. Isso não significa que vamos

discutir  quaisquer  propostas  novas;  para  isso,  é  necessário  que  haja  30%  de

apoiamento. Às vezes, alguém, como não conseguiu priorizar sua sugestão no grupo,

resolve dar um “jeitinho” aqui: pede destaque, e, aí, começa tudo novamente. Desse

jeito, não é possível encerrar hoje este seminário. O mais importante é aprovarmos

um documento com apoiamento político. Depois, vamos batalhar no Orçamento e no

PPAG.  Hoje  não  vamos  discutir  “vírgula”  aqui.  Vou  ser  duro  na  condução  dos

trabalhos. Podem até me chamar de chato, mas vamos terminar bem este seminário.

A dinâmica  será  a  seguinte:  daqui  a  pouco,  vamos  conceder  um  prazo  de  10

minutos, para que todos façam a leitura do documento. Como o documento chegou

agora, todos devem lê-lo. Vamos chamar os relatores dos grupos. Cada relator terá a

oportunidade de dizer, por exemplo, se os trabalhos do grupo foram bem conduzidos,

se fizeram ou não a sua parte, quais os pontos mais polêmicos. Será uma espécie de

informe, não se vai discutir conteúdo. É importante a presença dos relatores, para

que esclareçam dúvidas que porventura possam surgir. Vamos, então, convidar os

relatores.

Depois,  faremos  a  leitura  de  proposta  por  proposta.  Haverá  a  possibilidade  de

destaque da proposta. A possibilidade de destaque da proposta é assim: a pessoa vai

dizer, por exemplo, que não concorda com determinada proposta, faz o destaque e

fica quietinha. Destacou, não concorda, é contra a proposta. Outra possibilidade é a

de uma pessoa não compreender determinada proposta e solicitar esclarecimentos. É

democrático, então, vai solicitar destaque. Não poderá ser feito destaque para discutir

novamente a proposta, isso seria desrespeito a um dia de trabalho dos grupos, a 3

meses de preparação do seminário e a 12 encontros regionais. Não haverá “jeitinho

brasileiro” aqui. Será: “concorda”, “discorda” ou “não entendeu”.

Depois  de  tudo ser  lido  e  de  serem  feitos  todos  os destaques,  vamos  votar  o

documento  não  destacado.  Depois  de  aprovado,  vamos  analisar  destaque  por

destaque. Todas as pessoas serão ouvidas. Se uma pessoa for contra, haverá aquele

clássico “uma intervenção a favor, uma intervenção contra”. E votamos. Se o Plenário

não se sentir  suficientemente à vontade para votar,  haverá mais uma intervenção

contra  e  outra  a  favor.  Tudo  será  feito  na  maior  tranquilidade.  Lembro  que  não
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discutiremos cada uma das 72 propostas, pois assim será humanamente impossível

encerrar os trabalhos de hoje. O processo será esse.

Peço a todos que se dirijam à assessoria da Assembleia, principalmente a ARP,

para resolver local para guardar malas e outras questões, porque me concentrarei na

coordenação do evento. Agradeço aos Deputados Paulo Guedes, Almir Paraca e Luiz

Henrique, que estiverem presentes nas etapas regionais.

Depois  de  votarmos  os  destaques,  votaremos  as  propostas  novas.  Depois,

elegeremos  a  comissão  de  representação  deste  seminário,  para  acompanhar  o

trabalho pós-documento, que é muito importante.

Tenho uma boa notícia para quem não leu os  jornais  hoje.  Ontem, à tarde,  foi

aprovada  no  2º  turno,  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  que  estabelece  a

erradicação da pobreza como prioridade do Estado de Minas Gerais. Cinquenta e três

Deputados  votaram  a  favor  dessa  proposta  de  emenda  à  Constituição,  que  será

promulgada pelo Poder Legislativo, não está sujeito à aprovação pelo Governador do

Estado. Hoje haverá a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição.

Iniciaremos  os  trabalhos.  Se  houver  alguma  dúvida,  peço  que  se  dirijam  à

assessoria  da  Casa.  Ao  final,  depois  da  votação,  o  documento  será  entregue

formalmente  ao  Presidente  da  Assembleia.  Peço  que  seja  feita  a  contagem  das

pessoas, cujo total servirá de base para os 30% necessários para apresentação de

proposta nova. Peço que todos levantem o cartão.

- Procede-se à contagem das pessoas.

O Sr. Presidente - Quem participou de grupo de trabalho e ainda não tem o cartão

laranja deve também se dirigir  à organização do seminário.  Para se ter  direito  ao

cartão laranja, há a exigência de ter participado de grupo de trabalho. Até agora, há

186 participantes. Obviamente, chegarão mais pessoas, mas, para efeito de coleta de

assinatura de proposta nova, os 30% ficarão limitados em 56. E estabeleceremos um

horário:  até  às  11h30min,  para  a  apresentação  de  propostas.  Depois,  não  as

receberemos.

Muitas  pessoas  nos  perguntaram  qual  será  o  horário  de  encerramento.  Ele

dependerá da dinâmica. O Plenário da Assembleia está reservado também na parte

da tarde. Por uma questão regimental, às 14h15min, teremos aqui a abertura dos
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trabalhos ordinários da Casa. A reunião será suspensa, faremos a promulgação da

emenda à Constituição e, se não tivermos terminado, continuaremos até a hora em

que concluirmos os trabalhos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, para que

todos possam fazer a leitura do documento com a síntese das propostas aprovadas

nos grupos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Há entendimento de que,

quanto mais houver participação, melhor. Em relação à comissão de representação

do seminário, vamos apresentar uma proposta preliminar. Desde junho, participaram

da organização do seminário 85 entidades. Qual é a nossa proposta? As entidades

que participaram da organização do seminário e desejarem integrar a comissão de

representação serão acolhidas. Não é justo uma entidade que participou desde junho

querer participar, e, pelo voto, não integrar a comissão de representação. Todas as

entidades que desejarem participar deverão preencher o formulário. Para isso, peço o

apoio do pessoal da GPI. Não precisa ser agora, pois a inscrição poderá ser feita até

às 11h30min. Antes que alguém diga que não pertence a nenhuma entidade, mas

quer  participar,  vou  esclarecer  que  é  permitido.  Qual  é  o  papel  da  comissão  de

representação?  Acompanhar  os  desdobramentos  do  seminário.  Se  houver  uma

reunião  importante  aqui,  ela  será  convidada.  As  pessoas  que  não  se  sentirem

contempladas pelas entidades, que não tiverem articulação com nenhuma delas e

tiverem  disponibilidade  para  participar  das  reuniões,  podem  preencher  a  ficha  de

inscrição  até  às  11h30min.  Vamos  avaliar,  em  função  do  número,  se  haverá

necessidade de algum critério seletivo ou não. Assim faremos uma comissão aberta,

para evitar colocar entidade contra entidade, pessoas contra pessoas, o que não faria

o menor sentido.

Composição da Mesa

O Sr.  Presidente  -  Convidamos a  tomar  assento  à  Mesa a  Exma.  Sra.  Sandra

Lopes, de Nova União, relatora do Grupo 1 - Promoção e Proteção Social; os Exmos.

Srs. Noelson Martins Pereira, de Divinópolis, relator do Grupo 2 - Educação e Cultura;
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e Fabiano Santos, de Pouso Alegre, relator do Grupo 3 - Saúde e Qualidade de vida;

a  Exma.  Sra.  Vera  Lemos  Campos  Botero,  de  Paracatu,  relatora  do  Grupo  4  -

Produção e Trabalho; o Exmo. Sr. Eduardo Nascimento, de Belo Horizonte, relator do

Grupo 5 - Infraestrutura, Rede de Serviços e Circulação; e as Exmas. Sras. Kátia

Ferraz, de Belo Horizonte, relatora do Grupo 6 - Ciência, Tecnologia e Inovação; e a

Deputada Luzia Ferreira, coautora do requerimento que deu origem a este seminário.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

O Sr.  Presidente  -  Conforme  o  combinado,  passaremos  a  um informe  sobre  o

trabalho de grupo, pois não entraremos nas questões de conteúdo, que serão lidas.

Passarei a palavra à relatora do Grupo 1, Sandra Lopes, solicitando muito silêncio e

concentração para conduzirmos, da maneira mais adequada possível, os trabalhos.

Com a palavra, Sandra Lopes.

A Sra. Sandra Lopes - Bom dia a todos. Cumprimento os componentes da Mesa na

pessoa do Deputado André Quintão, dizendo que é um imenso prazer trabalhar com

todos vocês. É quando vemos que a democracia prevalece. É uma articulação de

trabalhos da sociedade civil e do governo. Em todas as propostas votadas no nosso

grupo,  procuramos  abranger  ao  máximo as outras  que não seriam  contempladas

como prioridade. Conseguimos, de modo geral, contemplar as propostas prioritárias.

Nosso trabalho iniciou-se às 9h15min, sob a coordenação do Douglas e do Hugo. A

princípio, apresentamos a seguinte diretriz: ler todas as propostas, discuti-las e votá-

las. Com o desenrolar do trabalho - havia, a princípio, com 57 propostas -, notamos

que o tempo era muito escasso e mudamos a diretriz.  Trabalhamos por  meio de

votação,  portanto  democraticamente.  A partir  da  Proposta  nº  33,  modificamos  a

dinâmica do trabalho em razão da escassez de tempo. Passamos a ler as propostas

e votá-las, escolhendo as 12 principais para, depois, discuti-las.

No total, trabalhamos com 63 propostas, embora fossem 57 no início, e 3 moções.

Foram  escolhidas  12,  que  trabalharemos  aqui  hoje,  sendo  elas  prioritárias.

Trabalhando  nas  várias  áreas  de  atuação,  chegamos  a  essas  12  propostas  de

prioridade. Foi muito importante o trabalho desses três dias, assim como o anterior,

feito nos polos. Deixamos de lutar por um bem próprio para lutar por um bem comum.

Este trabalho é o resultado da democracia, é o resultado de muito esforço, de um
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esforço  surreal  de  todos  nós.  Portanto,  estamos  de  parabéns,  assim  como  a

Assembleia  Legislativa  por  abrir  este  espaço  para  todos  nós  da  sociedade  civil

juntamente com os representantes de governo. Obrigada.

O Sr.  Presidente - Obrigado, Sandra. Quero agradecer a presença do Deputado

Luiz  Henrique,  que  atuou  como Presidente  em  várias  etapas  regionais.  Passo  a

palavra ao Sr. Noelson Martins Pereira, de Divinópolis, relator do Grupo 2 - Educação

e Cultura.

O Sr. Noelson Martins Pereira - Meu nome é Noelson Martins Pereira e estou aqui

representando a Região Centro-Oeste, Divinópolis. Quando começamos o trabalho,

houve  até  uma  discussão,  porque  havia  várias  propostas,  e  cada  um  puxava  a

sardinha para  a  sua  região,  porque havia  pessoas  de  todas  as  regiões.  Quando

houve o consenso, começamos a leitura das propostas, avaliando as propostas de

aglutinação.  Algumas foram aceitas  integralmente,  outras  foram aceitas  depois  de

modificadas e outras foram excluídas. Foram apresentadas 30 novas propostas. Com

as 30 novas propostas e mais as 34 que já havia, ficaram 64 propostas. Depois vimos

que umas substituíam outras, então tivemos, no total, 53 propostas. Com a votação,

foram priorizadas 13 propostas, com duas propostas empatadas. Houve nova votação

para  retirarmos  a  décima segunda.  As  propostas  estão  nesse documento  que foi

passado a  todos,  junto a quatro  moções que também elaboramos.  O trabalho  foi

válido, a democracia imperou na mistura de região, cultura e problemas locais. Em

toda região há problemas, mas há também solução. Esse é o trabalho democrático de

uma sociedade que está lutando por direitos e deveres. Já existem algumas leis para

deficientes, como a Lei nº 10.049, que é federal. Mas, infelizmente, ela fica no papel,

e  poucas regiões  acatam essas leis.  O trabalho  foi  de grande valia  e  de grande

riqueza para todos nós.

O Sr. Presidente - Obrigado, Noelson, pela participação. Com a palavra, Fabiano

Santos, de Pouso Alegre, relator do Grupo 3 - Saúde e Qualidade de Vida.

O  Sr.  Fabiano  Santos  -  Bom  dia  a  todos.  Em  nome  de  todos  os  delegados

presentes, conhecedores reais da situação de pobreza e desigualdade, cumprimento

o Deputado André Quintão e a Deputada Luzia pela oportunidade de discutirmos um

assunto tão relevante como esse em nosso país. O nosso trabalho terminou tarde,
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porque sempre que tratamos da saúde há algo a mais para ser discutido. Todas as

propostas  analisadas  foram  muito  bem  discutidas  e  ponderadas.  Houve  alguns

conflitos, mas nada que a democracia não resolvesse. Essas 12 propostas que vocês

leram  e  estão  em  suas  mãos  foram  muito  bem  esmiuçadas  para  beneficiar

diretamente a população. As nossas discussões cooperaram para a complementação

e a melhoria das nossas propostas, enfatizando gastos e investimentos que devem

ser direcionados devidamente a todos os setores. Houve algumas aglutinações. A

maior parte da discussão envolveu a parte de alimentação e nutrição. Essa questão é

deficitária. Queremos que essas propostas sejam aceitas pela plenária para que seja

cumprido o que está faltando para as pessoas carentes. Esperamos que todas as

propostas  votadas  sejam  coerentes.  Quero  lembar  que,  antes  de  tudo,  estamos

representando as pessoas mais carentes, que estão lá na base e precisam da nossa

ajuda.  Depois  da  análise,  que essa proposta  seja  efetivada,  com a  finalidade  de

diminuir a pobreza e a desigualdade do Estado de Minas Gerais. Em nome do meu

grupo e dos Delegados, agradeço a participação.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Fabiano, pelo trabalho, pela participação. Com a

palavra,  a  Sra.  Vera  Lemos  Campos  Botero,  relatora  do  Grupo  4  -  Profissão  e

Trabalho -, da cidade de Paracatu. Aproveito para agradecer a presença do Deputado

Almir Paraca, de Paracatu, que coordenou a plenária naquela cidade.

A Sra.  Vera  Lemos  Campos  Botero  -  Na  pessoa  do  Deputado  André  Quintão,

cumprimento todos os relatores presentes nesta Mesa e, na pessoa do Deputado

Almir Paraca, cumprimento todos os participantes deste seminário. No nosso grupo,

Produção e Trabalho,  foram debatidas as 33 propostas do documento,  que foram

amplamente  debatidas  e  tiveram  a  participação  efetiva  do  grupo.  Isso  merece

destaque. Houve um debate democrático, de fato. Para selecionar 12 propostas entre

essas  33,  tivemos  que  nos  desdobrar,  porque,  realmente,  são  todas  muito

interessante. Mas as de maior destaque foram as políticas relacionadas à agricultura

familiar;  à  economia  solidária;  à  reforma  agrária;  à  inclusão  produtiva  dos

quilombolas,  dos  indígenas  e  demais  comunidades  tradicionais;  e  à  assistência

técnica. Esses foram os temas mais presentes e recorrentes durante o debate. Na

agricultura familiar,  foi dada maior ênfase à participação no Programa Nacional de
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Alimentação  Escolar  para  que  a  agricultura  familiar  tivesse  maiores  condições,

maiores acessos diante de uma desburocratização. Na economia solidária, foi dada

muita ênfase ao estabelecimento de pontos fixos para a comercialização, bem como

um programa estadual de feiras livres.

Para a assistência técnica, Ater, foi proposta a melhoria do sistema de assistência

técnica de extensão rural, com financiamento exclusivo do Estado, desonerando os

Municípios  do  cofinanciamento.  Isso  foi  amplamente  debatido.  Chegou-se  ao

consenso de que esse financiamento deverá ser exclusivo do Estado.

Em relação à reforma agrária, foi proposta a criação de um programa estadual de

reforma agrária, assegurando recursos orçamentários para a arrecadação de terras,

desde  a  aquisição,  destinação,  desapropriação,  para  a  implantação  de  novos

assentamentos  bem  como  a  implementação  daqueles  já  existentes,  não  é  Sr.

Geraldo?

Em relação à inclusão produtiva dos quilombolas, indígenas e outras comunidades

tradicionais,  o  apoio  a  essas  comunidades  mereceu  destaque.  Na  realidade,  o

objetivo  é  que  se  reparem  todos  os  danos  e  humilhações  sofridas  por  essas

comunidades ao longo do tempo pelo agronegócio, pelas mineradoras. Venho de uma

cidade onde vivemos a questão da mineração. Na realidade, todos são vítimas dessa

situação, seja no que diz respeito à economia, seja no tocante à cultura ou à história

dessas comunidades. Para não atrapalhar a dinâmica do processo, não detalharei as

12 propostas. Essas foram as mais presentes e recorrentes. Agradeço a atenção de

todos.

O Sr. Presidente – Obrigado pelo trabalho no Grupo 4, Vera. Com a palavra, o Sr.

Eduardo  Nascimento,  relator  do  Grupo  5  -  Infraestrutura,  Rede  de  Serviços  e

Circulação, para o informe do grupo.

O Sr.  Eduardo Nascimento – Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eduardo

Nascimento e sou Assessor de Meio Ambiente da Fetaemg. O Grupo 5 tratou do tema

“Infraestrutura,  rede  de  serviços  e  circulação.  Basicamente,  as  12  propostas

priorizadas pelo grupo, que serão lidas e debatidas aqui, podem ser sistematizadas

em  dois  blocos.  O  primeiro  bloco,  de  infraestrutura,  contempla  habitação  social,

estradas, água e telefonia. É claro que falar dessas quatro questões é sentir-se no
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século passado. Estamos falando de pessoas sem casa, de pessoas que moram em

comunidades e em cidades que não têm estradas adequadas, de pessoas que não

têm acesso a água para beber, para consumo doméstico, de pessoas que não têm

acesso  a  telefonia.  As  propostas  reconhecem  o  foco  no  combate  à  situação  de

extrema miséria. No entanto, nosso grupo mantém, ao mesmo tempo, a necessidade

e o foco da universalização dessas políticas. Portanto, essas propostas lutam para

que  as  referidas  políticas  públicas  cheguem  às  pessoas  que  sofrem  com  sua

ausência.

O outro bloco de propostas apresentadas pelo grupo diz respeito ao meio ambiente,

à sustentabilidade socioambiental.  Nosso grupo teve o privilégio  de contar  com a

participação de trabalhadores e trabalhadoras organizados através das associações

de catadores de material reciclado e de agricultores familiares. Essas duas categorias

de  trabalhadores  se  colocam  como  protagonistas  da  questão  ambiental.  Nesse

sentido, as propostas incluem o fortalecimento da bolsa-reciclagem, que não é uma

política compensatória, mas é o reconhecimento de que os trabalhadores desse setor

prestam  serviços  ambientais.  Sobre  os  agricultores  familiares,  as  propostas  vão

desde o fortalecimento do Programa Bolsa Verde, que já existe e é uma política de

Estado.  Trata-se  de  um  projeto  de  lei  aprovado  nesta  Casa  e  sancionado  pelo

Governador.  Cabe aqui registrar,  em forma de denúncia,  que, no primeiro ano de

execução do programa, foram aprovados 1.031 projetos, o que significa um total de

31.000ha de vegetação nativa preservados. Os agricultores que tiveram seus projetos

aprovados têm direito a receber aproximadamente R$7.000.000,00.  O governo do

Estado, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, efetuou o pagamento, até

agora, de apenas 54 projetos e contingenciou os recursos devidos aos agricultores

que preservam o meio ambiente. Por isso, já nos manifestamos nesta Casa para que

o governo cumpra sua obrigação com os agricultores que protegem o meio ambiente.

Nessa mesma linha, apresentamos duas outras propostas. Uma delas refere-se à

regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação,  e  aí  estamos  falando  em

parques.  Eles  foram criados,  mas há 13 mil  famílias  de  agricultores  que habitam

essas áreas. Como o governo não faz a regularização fundiária, os agricultores estão

sofrendo  sérias  restrições  para  plantar  e  estão  recebendo  multas.  Não  cabe  ao
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governo apenas criar as unidades de conservação no papel. A outra proposta é sobre

a garantia de reassentamento de agricultores e agricultoras atingidos pela construção

de hidrelétricas. Muitos deles recebem apenas uma indenização miserável, perdem

seu direito à terra e a identidade de agricultor.

Por último, registro que, das 12 propostas priorizadas pelo grupo, 10 propostas, se

não me falha a memória, foram apresentadas inicialmente no grupo institucional que

realizou  as  formulações  iniciais.  Essas  propostas  também  foram  aprovadas  na

maioria das plenárias regionais. Portanto, quero apenas ressaltar, sem prejudicar o

debate, que essas propostas vêm com a legitimidade do processo estabelecido pela

Assembleia Legislativa e com a dinâmica desse seminário, que não se inicia aqui,

como dito ontem. O processo iniciou-se nas regionais,  com amplo debate.  Nosso

grupo teve a felicidade de discutir as propostas que vieram formuladas das plenárias

regionais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado pelo trabalho, Eduardo, relator do Grupo 5. Com a

palavra, a Sra. Kátia Ferraz, relatora do Grupo 6 - Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Sra. Kátia Ferraz – Bom dia. Estive junto ao grupo inclusive na formulação das

propostas no encontro anterior aos regionais. O nosso grupo é um grupo pequeno,

mas  selecionado  no  tocante  às  questões  pertinentes  a  ciência  e  tecnologia,  que

poderiam  ser  propostas  e  colocadas  para  discussão  na  plenária  final.  No  nosso

grupo,  fizemos um total  de 24 propostas. Quem dera pudéssemos fazer com que

todas fossem aprovadas. Foi muito difícil  priorizar as 12 propostas e captar vários

recursos do sistema de ciência e tecnologia vigente no Estado. Falamos muito de

investimentos  na  produção  e  no  condicionamento  de  alimentos,  assim  como  na

questão  das  políticas  na  área  de  agrotóxicos,  a  fim  de  orientarmos  todos  os

agricultores  que porventura  vierem a  manipular  defensivos  agrícolas.  Isso  porque

identificamos grande incidência de doenças oriundas da manipulação inadequada.

Também abordamos o direcionamento das políticas baseadas na economia popular

solidária e os investimentos da Fapemig na tecnologia assistiva para pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida, em função dos recursos disponíveis de órtese e

prótese. Isso para que esses pacientes possam esperar um tempo muito grande, que

supera  dois  anos,  até  a  disponibilização  desses  equipamentos.  Essa prática  visa
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baratear os equipamentos e disponibilizá-los com maior rapidez. Falamos muito da

questão ambiental nas pesquisas. Também sugeri  a coleta seletiva propondo uma

alteração em relação ao ICMS Solidário, que já está implantado e disponível. O que

queremos é contemplar essa questão da coleta seletiva, que é uma questão de saúde

pública.

No  mais,  era  isso,  Deputado.  Procuramos  erradicar  a  pobreza  abordando  os

fitoterápicos em prol  da promoção da saúde.  Qualificamos as comunidades locais

com investimento e reconhecimento dos órgãos oficiais do governo, com o objetivo de

apoiar esse tipo de pesquisa. Muito foi feito em cima de pesquisa e de investimento

dos órgãos de financiamento ambiental para trazer qualidade de vida ao cidadão.

Obviamente, queremos erradicar a pobreza sob esse aspecto, ou melhor, com esse

tipo de investimento que hoje é muito importante para o nosso Estado. É primordial

que esse investimento seja resgatado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Kátia.

Leitura do Documento Final e Destaque de Propostas

O  Sr.  Presidente  –  Agora  passaremos  ao  documento  de  proposta.  Todas  as

propostas  apresentadas  e  aprovadas  nas  regiões  e  todas  as  propostas

independentes  de  priorização  que  foram  aprovadas  nos  grupos,  bem  como  as

propostas de hoje, constarão no documento final do seminário. Esse é o ponto 1.

Segundo ponto: essas propostas priorizadas nos grupos serão validadas ou não,

politicamente,  pelo  conjunto  dos  participantes.  O  Eduardo  mencionou  que  as

propostas foram construídas pela comissão organizadora, nas comissões técnicas –

85 entidades. Foram discutidas em 12 encontros regionais e debatidas durante todo o

dia de ontem, nos grupos. Têm, portanto, legitimidade. Mas a plenária é soberana.

Vamos explicar como será o procedimento. Primeiramente, vamos ler as propostas,

uma por uma. Se você é contra a proposta lida ou não a entendeu, pedirá o destaque;

registraremos o seu nome. Se há concordância com a proposta, não é necessário

destacar.  Não  vamos  fazer  defesa  de  proposta  neste  momento.  Se  todos

concordaram,  não  há  destaque.  Depois,  quando  procedermos  à  votação  do

documento,  excluindo  os  destaques,  ela  será  aprovada.  Duas  pessoas  já  me

perguntaram, por escrito, se é preciso destacar para defender. Não é necessário. Se
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houver concordância com a proposta, é só não destacar.

Faço esse apelo novamente porque já houve outros seminários aqui, e algumas

vezes a intenção da pessoa era mudar um pequeno termo na proposta, mas isso

gerava todo um debate, e perdíamos o foco. Não vamos discutir proposta de novo.

Lida a proposta, se você é contra, destaque-a, que vamos registrar. Quando terminar

a leitura total, votaremos uma por uma. Será feito um encaminhamento a favor e um,

contra,  no  caso  de  proposta  que  for  destacada.  Desse  modo,  vamos  considerar

aprovada a proposta que não for destacada e depois votaremos o documento em

bloco. Está entendido?

Vou pedir ao Marcus que faça a leitura do documento, pausadamente. Espero que

todos  tenham muita  atenção.  Se  alguém  for  contra,  faremos o  debate  depois  do

recolhimento dos destaques, ao final da leitura completa do documento. Pode fazer a

leitura, Marcus. Só deverá pedir destaque quem for contra a proposta ou precisar de

algum esclarecimento.

O Sr. Marcus Vinícius Costa – Bom dia a todos e a todas. Sinto-me muito feliz por

estar participando deste processo no Estado de Minas Gerais. Trabalhamos pesado

estes  dias.  Queria  mandar  um abraço especial  para o  grupo 1,  que ficou  até  as

20h30min de ontem, num trabalho árduo. Queria pedir uma salva de palmas para

todos que estão participando deste processo de mudança da realidade social  em

Minas Gerais.

- Procede-se à leitura do documento final e ao destaque de propostas.

Votação de Propostas

O Sr.  Presidente – Passaremos agora à votação das propostas. Estabelecemos

aqui uma dinâmica: uma defesa a favor e uma, contra. Se o plenário não se sentir

suficientemente  esclarecido,  abriremos  espaço  para  mais  uma,  a  favor  e  outra,

contra. Você quer defender a permanência ou a alteração?

- Procede-se à votação das propostas.

Discussão, Votação e Aprovação de Destaques

O  Sr.  Presidente  –  Passaremos  agora  à  discussão,  votação  e  aprovação  de

destaques.

- Procede-se à discussão, votação e aprovação de destaques.
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O Sr. Presidente - Gostaria de agradecer a presença do Superintendente do Incra

em Minas  Gerais,  Delegado Carlos  Calazans.  Agradeço a  presença do Deputado

Bosco,  Presidente  da Comissão  de  Educação  e  um  dos  coordenadores  de  um

belíssimo fórum de acompanhamento social da violência e segurança, realizado pela

Deputada  Maria  Tereza  e  pelos  Deputados  João  Leite,  Carlin  Moura  e  Adelmo

Carneiro Leão, integrante do Consea-MG e da Frente da Renegociação da Dívida.

Só para os senhores terem ideia da importância do período da tarde, existem 12

propostas novas a serem discutidas, além dos destaques dos grupos 4, 5 e 6 e das

moções.  Peço  que  todos  voltem  às  14h15min.  Para  quem  chegou  depois,  é

importante dizer que aprovamos na Assembleia, em 2º turno, a proposta de emenda à

Constituição de erradicação da pobreza e agora faremos a sua promulgação pública,

às  14h15min,  sem  necessidade  de  que  ela  vá  para  o  Governador.  A legislação

permite  isso.  Às  14h15min,  impreterivelmente,  retomaremos  os  trabalhos.  Bom

almoço para todos.

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, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Palavras  do  Deputado  André  Quintão  -  Promulgação  da  Emenda  à

Constituição nº 86 - Palavras de Dom Mauro Morelli - Palavras do Sr. Presidente -

Prosseguimento da discussão, votação e aprovação de destaques - Leitura, votação

e  aprovação  de  novas  propostas  -  Leitura,  votação  e  aprovação  de  moções  -

Aclamação da comissão de representação - Entrega do documento final - Palavras do

Sr. Presidente.
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Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Destina-se esta parte da reunião à

realização do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  compor  a  Mesa o  Exmo.  e  Revmo.  Sr.  Dom Mauro

Morelli,  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  -

Consea -; o Exmo. Sr. Deputado André Quintão, coautor do requerimento que deu

origem  a  este  seminário;  as  Exmas.  Sras.  Deputada  Luzia  Ferreira,  coautora  do

requerimento que deu origem a este seminário;  e Sandra Lopes, de Nova União,

relatora do Grupo 1 - Promoção e Proteção Social; os Exmos. Srs. Noelson Martins

Pereira, de Divinópolis, relator do Grupo 2 - Educação e Cultura; e Fabiano Santos,

de Pouso Alegre, relator do Grupo 3 - Saúde e Qualidade de vida; a Exma. Sra. Vera

Lemos Campos Botero, de Paracatu, relatora do Grupo 4 - Produção e Trabalho; o

Exmo. Sr. Eduardo Nascimento, de Belo Horizonte, relator do Grupo 5 - Infraestrutura,

Rede de Serviços  e  Circulação;  e a Exma.  Sra.  Kátia  Ferraz,  de  Belo  Horizonte,

relatora do Grupo 6 - Ciência, Tecnologia e Inovação.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento,  o  Deputado  André  Quintão,  primeiro  signatário  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 25/2011.

Palavras do Deputado André Quintão

Serei breve. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  em cuja  pessoa cumprimento  toda a  Mesa

desta Casa, aqui presente. Hoje estamos inovando nesta promulgação a que, além

do  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  e  dos  membros  da  Mesa  da Assembleia,

estão  também  presentes  os  representantes  da  sociedade  civil.  Portanto,  quero

mencionar a inovação democrática dessa promulgação e agradecer aos membros da

Mesa, que gentilmente estão postados ao fundo.  Na pessoa do D.  Mauro Morelli,

Presidente  do  Conselho  de  Segurança  Alimentar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Consea -, que também inovou no País ao presidir o conselho nacional, na época do

então Presidente Itamar Franco, quero cumprimentar os representantes da sociedade

civil. Muito obrigado, D. Mauro, é uma honra tê-lo nesta promulgação. Quero ainda
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agradecer a cada uma e a cada um dos Deputados presentes. Todos os Deputados,

de todos os partidos,  votaram ontem por  unanimidade,  com um quórum altíssimo

porque  compreenderam  não  apenas  a  importância  da  proposta  de  emenda  à

Constituição como também a simbologia e a força de promulgarmos essa emenda

neste seminário legislativo, em respeito ao trabalho que realizamos durante esses

quatro, cinco meses de 2011. Portanto, publicamente, gostaria de agradecer a todos

os Deputados e Deputadas que aprovaram e foram coautores dessa emenda.

Por fim, queria ressaltar a importância deste dia, Deputado Dinis Pinheiro. Está aqui

presente  o  relator  da  Constituição  Mineira  de  1989,  Deputado  Bonifácio  Mourão.

Sabemos  das  inovações  que  tanto  a  Constituição  Federal  de  1988  quanto  a

Constituição Estadual trouxeram, até mesmo no campo das políticas públicas sociais.

As legislações seguem o ritmo e os avanços organizativos da própria sociedade, por

isso ocorrem as alterações. Nesse caso, incluímos no rol dos objetivos prioritários da

Constituição mineira  a  erradicação da pobreza  e  a  superação das desigualdades

sociais  e  regionais.  Isso  tem  uma  dimensão  política  muito  importante,  porque  a

Constituição  é  a  lei  e  a  referência  jurídica  maior.  Ela  é  a  grande  referência  de

objetivos  do  poder  público  e  da  sociedade.  Hoje,  pela  lavra  do  Deputado  Dinis

Pinheiro e da Mesa da Assembleia, a Constituição mineira vai prever,  de maneira

clara e precisa, que a superação da pobreza e da desigualdade é um dos maiores

objetivos do poder público neste Estado. Isso é muito importante para a democracia,

considerando-se o ponto de vista ético e humanitário.

Permitam-me, como membro da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa,

falar sobre um segundo ponto. Quando analisamos os projetos, a primeira referência

parte do maior para o menor, ou seja, da Constituição Federal para a Constituição

Estadual. Agora os projetos de lei e as propostas terão também uma guarida e uma

retaguarda constitucional para que possamos avançar do ponto de vista legal com

essa conquista não só da sociedade aqui presente, mas também de tantos outros

setores que contribuíram nas etapas regionais.

Por  fim,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  este  momento  é  muito  importante,  porque  é

comum, às vezes, as pessoas fazerem cobranças à Assembleia e a outros órgãos.

Participamos,  mas as  coisas,  muitas  vezes,  não acontecem.  Os Deputados  e  as
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Deputadas sabem como é difícil mudar ou incluir algo na Constituição, visto que, para

tanto, é exigido um quórum qualificado. Para mudar a Constituição é preciso haver

uma grande e ampla maioria  no Parlamento,  porque a Constituição é a lei  maior.

Conseguimos,  em tempo recorde,  durante  a realização deste seminário e  de sua

preparação, aprovar e, hoje, promulgar, na Constituição mineira, o objetivo maior que

nos inspira aqui  hoje,  que é superar a pobreza,  a desigualdade social e regional.

Tenho certeza de que hoje estamos dando esse passo importante, mas outros passos

serão dados, com outros projetos que estão em tramitação na Assembleia, como o

Plano Plurianual e o Orçamento. Hoje estamos dando uma demonstração clara de

respeito às deliberações e à mobilização deste seminário. Agradeço, de coração, a

vocês e a todos os Deputados e Deputadas desta Casa. Muito obrigado.

Promulgação da Emenda à Constituição nº 86

O locutor - Neste momento, passamos à promulgação da Emenda à Constituição nº

86,  originada da Proposta de Emenda à Constituição nº  25/2011.  Convidamos os

membros da Mesa da Assembleia para assinar a emenda.

- Procede-se à promulgação da Emenda à Constituição nº 86.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Prefiro, neste instante, ouvir a sábia palavra desse paladino dos

mais pobres, dos menos favorecidos do nosso Estado e do nosso país. D. Mauro, por

gentileza. Ele utilizará a tribuna.

Palavras de Dom Mauro Morelli

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhoras  e  senhores,  é  uma honra  viver  este

momento histórico, em que uma emenda constitucional é aprovada, o que me faz

pensar em duas figuras. Sou Bispo católico, mas começarei citando Martim Lutero,

que deu origem ao protestantismo, quando fez uma reflexão bíblica sobre o texto do

Cântico de Maria, e o fez para um príncipe, por ter feito uma promessa. Ele dizia

assim: “Aprende, ó príncipe, dessa mulher grande na fé a perceber onde é que Deus

pousa o seu olhar”.  Maria canta que Deus pôs o olhar sobre o pequeno, sobre o

humilhado, sobre o faminto. Ele diz: “Aprende, ó príncipe, a também pousar o olhar

sobre aqueles em que Deus pousa e a governar a favor deles”. Essa emenda está
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seguindo um bom conselho de Lutero, que também não deixa de ser  um grande

seguidor de Jesus Cristo, do Evangelho.

Lembro-me  também  de  um  grande  brasileiro  que  marcou  presença  em  todo  o

mundo nas  décadas  de 40,  50  e  60:  o  nordestino  Josué de  Castro,  um  homem

respeitado na comunidade internacional. Ele disse que foi entender muito bem o que

eram a miséria e a fome não na Sorbona,  por  onde andou,  mas em Recife,  nos

mangues. Ele disse ter descoberto algo terrível: gente virando caranguejo. Indignado

com isso, ele disse que a miséria é um círculo vicioso, que impede a pessoa de viver

com vigor, criatividade, inteligência e até bom humor. Ele diz: “Ela atinge, ela atua

sobre o espírito, a estrutura mental da pessoa - uma criança desnutrida fica lesada e

não consegue crescer na sua inteligência - e as relações sociais”. Ele diz que não há

nenhuma calamidade que desfigure tanto o ser humano quanto alguém passar fome.

Ele diz que nada é mais pernicioso. Isso é palavra de Josué de Castro.

Penso que essas duas colocações nos ajudam a perceber o alcance de voltarmos o

olhar não para quem está bem. O desafio é colocar as pessoas em pé. Tenho uma

longa história de viver nos lugares mais sofridos. E até vou dizer algo impróprio neste

lugar:  derrubar  governo é  fácil,  mas colocar  o povo de pé é difícil.  Conseguimos

derrubar a ditadura no Brasil, não foi fácil, mas um povo faminto e na indigência não

tem condições de ficar de pé.

Então, essa emenda é a proclamação de um grande compromisso de promoção da

cidadania. Educação e alimentação é um binômio indissolúvel. Parabenizo esta Casa

e parabenizo o povo de Minas Gerais por mais essa conquista. Este é o primeiro

Estado que fez uma lei que foi promulgada, declarando que comer e beber para viver

é um direito humano básico em Minas Gerais. Temos um grande caminho pela frente,

e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

É gratificante ter ao lado um Deputado da expressão de André Quintão, com essa

sua face social, com essa sua ternura, com essa sua preocupação ilimitada em servir

os mais pobres. Falo a vocês, amigos e amigas: esta Casa é de vocês, é uma honra

tê-los aqui neste momento.

Quero aqui, diante da presença cristã inspiradora e divina de D. Mauro, ter uma
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conversa breve e rápida,  mas certamente com a voz e o sentimento do coração,

inspirado na sua vida, D. Mauro, nos seus atributos, no seu caráter, na sua formação,

nessa sabedoria, nesses atributos inquestionáveis nos quais o Parlamento procura se

mirar e espelhar a fim de exercitar o seu dever constitucional.

Neste instante, queridos representantes da sociedade civil, quero reverenciá-los por

essa aptidão, por essa vontade de servir ao próximo, de fazer o bem. A presença de

aproximadamente 10 mil  pessoas neste seminário é o atestado dessa vivacidade,

dessa vontade férrea de servir, de ajudar e cumprir a missão terrena. Então, quero

abraçar cada um de vocês com muito carinho, com muita intensidade e com muito

fervor. Parabéns. Minas se orgulha dos senhores, Minas se orgulha das senhoras. É

dessa forma que vamos edificar um Estado melhor. Quero aproveitar a oportunidade

e  saudar  todos  os  Deputados  da  Mesa,  bem  como os  Deputados  que se  fazem

presentes.

De forma magistral, quero recepcionar os donos desta Casa, que são os senhores e

senhoras.  Cumprimento-os de forma distinta e elevada.  Quando se fala em Carta

Magna, em Lei Maior, quando se fala no solo sagrado de Minas, na figura inestimável

e altamente valiosa do paladino da Constituição, grande amigo e Líder,  Deputado

Bonifácio  Mourão,  que  nos  inspira  constantemente,  nos  dá  alento  para  continuar

exercitando a vida pública, ficamos emocionados. Falo, querido André, que os mais

belos  sonhos  nascem  no  terreno  da  simplicidade  e  crescem  no  solo  do

inconformismo. Sou de origem simples, nascido e criado na cidade de Ibirité. Como já

disse, meu saudoso pai foi Vereador e Prefeito e minha mãe é professora. Esta se

entregou e se entrega até hoje ao setor educacional. Tenho uma crença muito forte e

insuperável  na  capacidade  de  as  pessoas  simples  realizarem  as  coisas  mais

elevadas e extraordinárias que podemos imaginar. É por isso que o parlamento de

Minas -  estou tendo o privilégio de presidi-lo  por  confiança das Deputadas e dos

Deputados - percorre o caminho da simplicidade. Procuro percorrer esse caminho.

Por  isso,  querido  Deputado  André  Quintão,  optamos,  ao  seu  lado,  ao  lado  da

Deputada Luzia Ferreira e de tantos outros colegas, por fazer este seminário e, nesse

peregrinar  da  simplicidade,  escutar  cada  um  de  vocês,  conversar  com  vocês,

conhecer mais Minas Gerais, aprofundar mais esta discussão, identificar, de forma
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clara e inequívoca, as prioridades elencadas e apontadas por todos, até porque a

Assembleia nada faz sozinha, não caminha sozinha. A Assembleia só é forte por força

de cada um de vocês. Por esta participação valiosa e construtiva de cada um de

vocês é que acredito na força deste parlamento. Aqui  cheguei  em 1994. Tenho a

convicção muito clara e muito apurada de que o parlamento é o instrumento fabuloso

e maravilhoso de transformação da vida das pessoas. A inserção dessa PEC na Carta

Magna do Estado é o atestado maior de que podemos acreditar na força do altruísmo,

na coragem, na devoção e no espírito cristão do parlamento de Minas. Parabenizo a

Assembleia  de  Minas  por  este  momento  solene,  de  grande  abrangência  social.

Podem estar certos de que isso serve de alento, de estímulo para que possamos

continuar  servindo vocês  e  conceder  a  esses  900 mil  mineiros  uma vida  melhor,

porque, até hoje, lamentavelmente, fomos frágeis e ineficientes para lhes conceder o

mesmo agasalho que já recebemos, o agasalho da luz, da esperança, da vida digna,

do acesso ao emprego, do acesso à alimentação saudável, do acesso à saúde e ao

saneamento básico. Esse é um mutirão que compete a cada um de nós, seja do PT,

do PMDB, do PSDB, do PTB, de qualquer benfeitor que quer, de fato, construir uma

vida melhor para o nosso Estado e do nosso país.

Falo,  D.  Mauro, que tivemos a oportunidade de sentir  o início dessa mobilidade

social que o Brasil está vivenciando nos últimos anos. Trago a figura sempre saudosa

do nosso ex-Presidente  Itamar  Franco,  homem público  de  sensibilidade aguçada,

honesto,  correto,  dedicado,  que  deu  um  passo  extraordinário  para  o  advento  da

estabilidade econômica, para o controle da inflação, para um cenário de tranquilidade.

Reconheço também, queridos Deputados, que o Presidente Lula concedeu um olhar

muito afetuoso para essa camada. Temos responsabilidade,  como empregados da

população,  de  trabalhar  para  as  pessoas  mais  pobres,  para  as  pessoas  mais

carentes, até porque, se o exercício da vida pública não tem esse fim colimado, esse

objetivo, ele se torna pífio, nulo, pequeno e insignificante.

Por isso procuro integrar-me incansavelmente para que possamos transformar a

vida das pessoas. Por mais que alguns setores da imprensa não compreendam a

magnitude do Parlamento de Minas, quero aqui reafirmar, em alto e bom som, que o

Parlamento de Minas é transparente, claro, honrado, honesto e certamente haverá,
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com o apoio e a sabedoria de cada um de vocês, de continuar honrando as belas,

raras  e  caríssimas  tradições  de  Minas  Gerais,  dos  mineiros  e  das  mineiras,

logicamente  dando  a  sua  contribuição,  sempre  sábia,  para  que  possamos

verdadeiramente pavimentar o futuro das gerações vindouras.

Estive com D. Mauro há pouco, na sala da Presidência, numa conversa rápida, um

diálogo rápido. Mas sempre, quando se conversa com D. Mauro, o aprendizado é

imensurável, algo profícuo e virtuoso que engrandece o coração da gente, o nosso

espírito,  a  nossa  alma.  Ele  falava,  queridos  Deputados  -  e  aqui  quero  reafirmar

publicamente -, que as mazelas das regiões mais pobres, mais carentes, são ligadas

à  relação  muito  próxima com o  colapso cultural  que  as  atinge.  Conforme sábias

palavras do D. Mauro, esse problema não será solucionado somente com dinheiro,

mas será, sim, solucionado e superado com isso que cada um de nós está fazendo,

com a nossa crença, com a nossa fé, com a nossa vontade, com o nosso esforço,

com a entrega de cada um de nós, com os nossos valores espirituais. É dessa forma

que construiremos uma vida melhor para essas pessoas que até hoje tiveram seus

direitos lamentavelmente negados.

Portanto, neste momento, quero aqui reverenciar cada um de vocês. É muito bom

estar aqui na condição de Deputado. Tenho orgulho de ser mineiro. É muito bom e

altamente gratificante ter a companhia patriótica e sempre alentadora de cada um de

vocês. Dessa forma o Parlamento de Minas se eleva e se qualifica ainda mais para

que possamos apresentar ao nosso povo e à nossa gente uma legislação cada dia de

maior qualidade, de maior consistência, que possa conceder, querido D. Mauro, ao

nosso povo e à nossa gente uma resposta mais eficiente e muito mais eficaz. Quero

sim, gente, continuar aprendendo por esta Minas, esta Minas que lamentavelmente é

ainda muito desigual.

Aliás,  Guimarães  Rosa  já  dizia  que  Minas  são  muitas,  e  verdadeiramente  são

muitas. Mas sonho, do fundo do coração, que todas as Minas possam conceder a

todos os mineiros uma bela vida, uma vida de saúde, uma vida de educação, uma

vida de dignidade. Quero, sim, que todo mineiro possa expressar, em seu olhar, em

seu sorriso, em seu semblante, esse rosto, o rosto da felicidade, do contentamento,

da satisfação, acima de tudo o rosto da dignidade. Contem sempre com o Parlamento
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de Minas. Muito obrigado. Que Deus lhes dê paz, dê luz, dê muita sabedoria, que

tantas outras vitórias todos nós possamos atingir e conquistar. Vamos juntos, mãos à

obra, por uma Minas mais solidária,  por uma Minas mais fraterna, por uma Minas

muito mais cristã. Logicamente com a inspiração sempre permanente e próspera do

nosso  querido  benfeitor,  benfeitor  mineiro,  benfeitor  brasileiro,  que  se  chama  D.

Mauro. Parabéns, mineiros e mineiras; parabéns, Deputados e Deputadas; parabéns,

querido e fraterno amigo, Deputado André Quintão.

Prosseguimento da Discussão, Votação e Aprovação de Destaques

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Após a promulgação, vamos então

retomar os trabalhos. Dirigindo-me principalmente aos companheiros e companheiras

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, quero fazer um registro, embora não seja um

registro  feliz.  Perdemos  nesta  semana  D.  Enzo,  Bispo  de  Araçuaí,  que  fez  um

belíssimo trabalho durante quase 50 anos em prol dos mais pobres. Ele desenvolveu

um grande trabalho na área de educação. Muitos jovens tiveram chance de estudar

pelas  mãos  e  iniciativas  de  D.  Enzo.  Ele  foi  sepultado  na  cidade  de  Araçuaí.

Transmitimos a todos os familiares, à Igreja e a todos os que acompanharam D. Enzo

os nossos sentimentos.

- Procede-se ao prosseguimento da discussão, votação e aprovação de destaques

Leitura, Votação e Aprovação de Novas Propostas

O Sr. Presidente - Agora teremos as propostas novas e as moções. Registro que já

temos  um  encaminhamento  para  a  comissão  de  representação.  Agradeço  ao

Marquinhos a leitura do documento. São 12 propostas novas, portanto sugiro a vocês

o seguinte encaminhamento:  lerei  a  proposta e, se tiver alguém contra ela,  basta

levantar a mão. Teremos uma defesa a favor e uma contra. No entanto, se não tiver

alguém contra, já colocarei para votar.

- Procede-se à leitura, votação e aprovação de novas propostas.

Leitura, Votação e Aprovação de Moções

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura, votação e aprovação das moções.

- Procede-se à leitura, votação e aprovação de moções.

Aclamação da Comissão de Representação

O Sr.  Presidente -  Falarei  sobre a sugestão à comissão de representação para
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quem não estava aqui no início. Qual o papel da comissão de representação? Ela

acompanha  os  desdobramentos  do  seminário,  exatamente  para  fazer  o

monitoramento das propostas. Então, no início da manhã, sugerimos o seguinte: fixar

a comissão organizadora - obviamente aquelas entidades que assim o desejarem - e

abrir as inscrições até às 11h30min. Até este horário, tivemos 18 inscrições do setor

governamental e 26 da sociedade civil. Qual a nossa proposta? Quando falo “nossa”,

refiro-me à organização técnica do seminário. Como para nós não há a necessidade

da  limitação,  faremos  uma  proposta  em  bloco  para  vocês.  A  comissão  de

representação fica com as entidades organizadoras que quiserem permanecer nela e

as pessoas e as entidades que se interessaram e se inscreveram. Todas elas ficam

validadas por esta plenária. Aliás, já estamos marcando uma reunião para o dia 7 de

novembro, segunda-feira, na parte da manhã, às 10 horas, quando começará aqui a

análise do PPAG. No âmbito dessa comissão, aqueles que puderem estar presentes

elegerão  um  grupo  executivo,  pois  obviamente  uma  comissão  com  80  mais  40

pessoas  não  teria  agilidade,  seria  muito  grande.  Então,  ficam  incorporadas  na

comissão  de  representação  as  entidades  e  as  pessoas  que  se  inscreveram.

Enviaremos  “e-mail”  para  as  pessoas  a  fim  de  agendarmos  essa  reunião,  na

Assembleia,  quando  elegeremos  uma  comissão  executiva  para  encaminhar  os

trabalhos. Podemos votar essa proposta? Quem concorda levante o cartão. (- Pausa.)

Aprovada a proposta. Todas as entidades e pessoas estão incorporadas na comissão

de representação.

- Compõem a Comissão de Representação:

1 - Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte

2 - Assessoria de Articulação, Parceria e Participação Social da Governadoria do

Estado de Minas Gerais

3 - Associação Arte Luz - Itaobim

4 - Associação Comunitária Chonin de Cima

5 - Associação de Professores Públicos de Minas Gerais

6 - Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais

7 - Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia

8 - Associação dos Dependentes Químicos e Familiares - Governador Valadares
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9  -  Associação  dos  Moradores  e  Amigos  do  Chonin  de  Baixo  -  Governador

Valadares

10 - Associação dos Usuários dos Serviços Substitutivos de Saúde Mental de Minas

Gerais

11  -  Associação  Habitacional  e  de  Conscientização  Organizada  de  Materiais

Aproveitáveis e Recicláveis - Pouso Alegre

12 - Associação Mineira das Escolas Família-Agrícola - Araçuaí

13 - Associação Mineira de Defesa do Ambiente

14 - Associação para o Melhor de Minas Gerais

15 - Associação Pró-desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

16 - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte

17 - Associação Querubins

18 - Associação Rural de Sobradinho II - Montes Claros

19 - Beneficiência Evangélica de Araguari

20 - Câmara Municipal de Governador Valadares

21 - Câmara Municipal de Joaíma

22 - Câmara Municipal de Uberlândia

23 - Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais

24 - Central dos Movimentos Populares - Regional Triângulo

25 - Central Única dos Trabalhadores

26  -  Centro  Colaborador  em  Alimentação  e  Nutrição  Escolar  da  Universidade

Federal de Ouro Preto

27  -  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos

Direitos  Humanos e  Apoio  Comunitário  do Ministério  Público do  Estado de Minas

Gerais

28 - Centro de Referência de Assistência Social de Divinópolis

29 - Centro de Referência de Cultura Afro-Indígena - Araçuaí

30 - Centro de Referência dos Cultos Afrobrasileiros do Norte de Minas - Montes

Claros

31 - Centro de Vida Independente - Santa Luzia

32 - Centro de Vida Independente de Belo Horizonte
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33 - Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor

34 - Centro Juvenil Dom Bosco - Bairro Cabana

35 - Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação

de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis

36 - Centro pela Mobilização Nacional

37 - Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais

38 - Coletivo de Entidades Negras de Minas Gerais

39 - Comissão Gestora Permanente da Campanha do Desarmamento do Estado de

Minas Gerais

40  -  Comitê  Temático  de  Segurança Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  -  Belo

Horizonte

41 - Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

42 - Companhia Energética de Minas Gerais

43 - Comunidade Quilombola de Palmeirinha

44  -  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  da  Área  de  Coordenação

Integrada Quatro

45 - Conselho de Amigos das Crianças de Jequitinhonha

46 - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais

47 - Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais

48 - Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais

49 - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de

Minas Gerais

50 - Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas

Gerais

51 - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais

52 - Conselho Estadual de Economia Popular Solidária de Minas Gerais

53 - Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

54 - Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais

55 - Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais

56 - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais

57 - Conselho Municipal de Assistência Social de Pequi-MG
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58 - Conselho Municipal de Assistência Social de Sabará-MG

59 - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - Carmópolis de Minas

60 - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - Regional Minas Gerais

61 - Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais

62 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

63 - Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais

64 - Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - Minas Gerais

65 - Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região - Minas Gerais

66 - Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região - Minas Gerais

67 - Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais

68 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

69 - Escola Estadual Miguel Couto - Divinópolis

70 - Espasso Conseg - Estado, Profissionais da Área de Segurança e Sociedade

Organizados por um Brasil Melhor

71 - Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo

72 -  Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas

Gerais

73 - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais

74 - Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais

75  -  Fórum  de  Erradicação  e  Combate  ao  Trabalho  Infantil  e  Proteção  ao

Adolescente

76 - Fórum Estadual Lixo e Cidadania - Belo Horizonte

77 - Fórum Metropolitano do Programa Bolsa Família da RMBH

78 - Fórum Mineiro das Religiões de Matriz Africana

79 - Fórum Municipal das Relações Étnico-Raciais - Divinópolis

80 - Fundação João Pinheiro

81 - Fundação Nacional de Saúde - Paracatu

82 - Instituto Batista - ABAS - Betim

83 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

84 - Instituto de Permacultura Ecovida São Miguel-Belo Horizonte
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85 - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

86 - Instituto Federal de Educação do Norte de Minas

87  -  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Superintendência

Regional de Minas Gerais

88 - Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - Belo Horizonte

89 - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

90 - Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis

91 - Oficina de Imagens - Comunicação e Educação - Belo Horizonte

92 - ONG Clarosofia Núcleo Mundial

93 - Pastoral do Menor

94 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG

95 - Prefeitura Municipal de Boa Esperança

96 - Prefeitura Municipal de Capelinha

97 - Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas

98 - Prefeitura Municipal de Nova Lima

99 - Prefeitura Municipal de Pequi

100 - Prefeitura Municipal de Pequi-MG

101 - Prefeitura Municipal de São José da Lapa - Bolsa-Família

102 - PROPEQ - Sete Lagoas

103 - Rede de Educação Cidadã - Minas Gerais

104 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales Jequitinhonha, Mucuri e

do Norte de Minas

105 -  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  de

Minas Gerais

106 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais

107 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude de Minas Gerais

108 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais

109 - Secretaria de Estado Extraordinária de Regularização Fundiária

110 - Secretaria Municipal de Assistência Social de Pequi

111 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Diamantina

112 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Governador Valadares
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113 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araguari

114 - Secretaria Municipal de Promoção Social e Habitação de Boa Esperança

115 - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

116 - Serviço de Obras Sociais - Escola de Informática e Cidadania - Itabira

117 - Serviço Social do Comércio de Minas Gerais

118 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araguari

119 - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais

120 - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais

121 - Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais

122 - Sociedade São Vicente de Paulo de Bom Despacho

123 - Sociedade São Vicente de Paulo de Sete Lagoas

124 - Subsecretaria de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

125  -  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social de Minas Gerais

126 - Subsecretaria de Projetos Especiais de Promoção Social da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais

127 - Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A - SEE - Belo Horizonte

128 - Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares

129 - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais

130 - Zailde Figueiredo Santos

131 - Vera Lúcia Gonçalves Dias Moreira, de Brasília de Minas

132 - Gilcilene Andrade Leopoldino, de Luz

133 - Kaires Antônio Leite Lima, de Mata Verde

134 - Fabiano dos Santos, de Pouso Alegre

Entrega do Documento Final

O Sr. Presidente - Além das pessoas que estão aqui, vou convidar, para a entrega

do documento,  a Ana;  a Liderjane,  da comunidade indígena caxixó; a Sandra, da

associação de quilombolas; o Gilmar, representante das escolas-famílias agrícolas; a

Terezinha,  que representa  os  cadeirantes;  o  Marcos,  da  Juventude  de Itaobim;  o

Rômulo, da Fetaemg; o Eduardo, da Defensoria Pública; o Ivandro e a Terezinha,
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representando as pessoas com deficiência; e o Sebastião Cunha, que trabalha com

idosos.  Vamos  agora  fazer  a  entrega  oficial  desse  documento  aos  Deputados

presentes e, principalmente, ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa. Solicito aos Deputados que se posicionem aqui embaixo.

Neste momento, solicito que as entidades e as pessoas presentes façam a entrega

oficial  ao  Presidente  da  Assembleia  do  documento  aprovado  pelo  seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”.

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor é o seguinte:

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade

Documento final

Tema 1: Promoção e Proteção Social

1  -  Efetivação  da  legislação  que  regulamenta  a  Defensoria  Pública  no  Estado,

garantindo acesso à Justiça aos que não têm condições de pagar a advogado ou que

estão  em  condição  de  hipossuficiência jurídica,  por  meio  da  estruturação  da

Defensoria Pública, assegurando sua autonomia e presença em todas as Comarcas,

com capacidade de atendimento a todos os Municípios; garantindo o aumento do

número  de  Defensores  Públicos,  mediante  concursos  públicos  periódicos,  e  de

equipes  técnica  (assistente  social  e  psicólogo,  investidos  no  cargo  mediante

aprovação  em  concurso  público)  e  administrativa,  com  investimentos  em

infraestrutura; inclusão de indicadores referentes ao acesso à Justiça (presença de

Defensoria  Pública  na  localidade)  na  formatação  de  índices  de  desenvolvimento

social, fortalecendo a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos humanos; e

implantação  de  núcleos  itinerantes  da  Defensoria  Pública  que  tenham  como

atribuição  atender  a  comunidades  rurais  e  tradicionais,  em  especial  os

assentamentos  e  acampamentos de  trabalhadores rurais  sem terra,  e de  núcleos

especializados no atendimento de grupos vulneráveis (mulheres vítimas de violência

doméstica, idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas, entre outros).

2  -  Maior  aporte  de  recursos  para  a  política  de  assistência  social,  com  a

universalização do Piso Mineiro de Assistência Social até 2012, e ampliação do seu

valor a partir de 2013, tendo como parâmetros os valores dos repasses dos pisos

oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
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3  -  Oferta,  pelo  Estado,  de  apoio  técnico,  financeiro  e  de  infraestrutura  aos

Municípios, para o desenvolvimento da busca ativa, aprimorando os mecanismos de

identificação e localização das famílias  situadas abaixo da linha da pobreza,  com

base no trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social - Cras

-  e  na  articulação  com  as  políticas  municipais  de  educação,  saúde,  habitação  e

segurança alimentar,  entre outras, e com a rede socioassistencial local.  Por apoio

técnico entende-se o suporte para o desenvolvimento de metodologias e sistema de

informação que possibilitem o trabalho integrado da Rede Municipal de Assistência

Social,  Saúde e Educação,  envolvendo também as instituições públicas de ensino

superior. Apoio financeiro refere-se à garantia de cofinanciamento que possibilite a

ampliação  dos  recursos  humanos,  observando  o  disposto  na  Norma Operacional

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH-

Suas - e o custeio das atividades relativas à busca ativa. Infraestrutura refere-se ao

repasse  de  recursos  para  aquisição  de  equipamentos  e  veículos  para  os  Cras,

necessários para a realização da busca ativa.

4 - Garantia de recursos para implantação (infraestrutura, incluindo-se os recursos

para aquisição de bens permanentes),  implementação,  apoio técnico e custeio de

mais Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e Centros de Referência

Especializados de Assistência Social - Creas - e Creas-POP em todos os Municípios,

para atender à demanda por proteção social especial em todas as regiões do Estado,

sobretudo nos Municípios com alta incidência de violação de direitos, com prioridade

das populações que estão desassistidas hoje, principalmente a população rural, os

povos e as comunidades tradicionais e a população em situação de rua, com base no

Índice de Desproteção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no

Índice  Mineiro  de  Responsabilidade  Social,  da  Fundação  João  Pinheiro,  e  na

Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de alcançar os

patamares  de  qualidade indicados  no  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  de

Combate à Fome.

5 - Ampliação do valor dos benefícios do Programa Bolsa-Família - PBF -, por meio

da criação de programa de transferência de renda do governo do Estado, com o

objetivo de complementar o valor do piso básico do PBF de R$70,00 para R$100,00,
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unificando os benefícios em um único cartão e acompanhando os reajustes federais,

com garantia de equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social -

Cras - para visita às famílias, para verificação das reais necessidades.

6 - Aprovação e implementação da Política Estadual para a População em Situação

de Rua, baseada na Política Nacional instituída pelo Decreto Presidencial nº 7.053,

de  23/12/2009,  com  garantia  de  recursos  no  orçamento  do  Estado  para

cofinanciamento  dos  Municípios,  para  a  execução  de  programas  de  moradia,  de

serviços de acolhimento institucional,  de formação e qualificação profissional,  com

incentivos  fiscais  para  empresas  que  oferecerem  oportunidades  de  emprego  a

pessoas em situação de rua, reforçando o acesso aos direitos sociais nas áreas da

saúde,  da  educação,  do  trabalho,  da  habitação  e  da  assistência  social,  com  a

instalação  de  comitês  estadual,  regionais  e  municipais  de  monitoramento  dessa

política no Estado.

7 - Fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima de violência e em situação

de risco social, por meio de equipamentos públicos e especializados, como abrigos e

delegacias da mulher,  nos Municípios  ou nas microrregiões,  com equipamentos e

mobiliário adequados e equipe técnica multidisciplinar capacitada para o atendimento,

com garantia de recursos nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

8 - Capacitação continuada de todos os profissionais das políticas de assistência

social, saúde, educação, transporte, segurança pública e dos Conselhos Municipais,

sobre a temática do envelhecimento, em todos os seus aspectos, da criança e do

adolescente,  da mulher  vítima de violência,  da  pessoa com deficiência,  além das

relações de etnias, de gênero e orientação sexual, orientando essas pessoas para

notificação dos casos de violência à rede de proteção, às autoridades policiais, aos

núcleos especializados da Defensoria Pública e aos demais órgãos competentes, e

para o recebimento das demandas, com melhoria da infraestrutura das repartições

policiais (aquisição de viaturas e de câmeras fotográficas digitais e manutenção de

instalações  acolhedoras),  promoção  da  acessibilidade  e  da  contratação  de

profissionais interdisciplinares.

9 - Garantia, junto ao governo estadual, de fortalecimento das Comissões Regionais

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSANS -, que são componentes
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do Sistema Estadual  de Segurança Alimentar  e Nutricional  - Sisan -,  por meio de

infraestrutura,  recursos humanos e financeiros  para seu funcionamento,  suporte e

assessoria aos Municípios, visando ao fortalecimento dos Conselhos Municipais de

Segurança Alimentar e Nutricional - Comseas - já existentes e à criação de outros; e

capacitação dos Conselheiros de forma permanente para exercer o controle social

das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável, contribuindo

para a consolidação do Sisan.

10 - Ampliação do número de instituições para acolhimento transitório de mulheres,

crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência, em

situação de risco  e  vulnerabilidade,  em qualquer  dia  e  horário,  de  acordo com a

demanda, por período necessário à sua reestruturação, resguardando o sigilo de seu

acolhimento.

11 - Aplicação da Lei Federal n° 10.741 - Estatuto do Idoso -, de 2003 no tocante à

estruturação, à implantação e ao financiamento sistemático de políticas públicas de

atenção à pessoa idosa, para o desenvolvimento de ações embasadas em pesquisas

desenvolvidas pelo Estado e pelas universidades públicas ou privadas, e de projetos

voltados à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa, com integração das

políticas públicas, articuladas pela Política Estadual de Assistência Social, e com a

criação de núcleos especializados da Defensoria Pública e coordenadorias do idoso e

instituição  de  Fundos  Estadual  e  Municipais  do  Idoso,  mediante  aprovação  dos

conselhos gestores e com ampla divulgação, para se dar ciência aos usuários dos

seus  direitos;  e  implantação  de  programas  intersetoriais  de  acolhimento  e

atendimento domiciliar a idosos.

12 - Realização de concurso público e efetivação do plano de cargos e salários para

os  trabalhadores  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -,  conforme  a

NOBRH  e  a  Lei  n° 12.435,  de  2011,  também  pela  Secre taria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, como forma de fortalecer as equipes regionais de suporte

aos Municípios.

13  -  Aprovação  da  criação  do  Fundo  Estadual  de  Erradicação  da  Miséria,

garantindo,  entre outros, recursos oriundos de tributação adicional  sobre  produtos

supérfluos, conforme previsto na Constituição Federal.
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14  -  Garantia  de  estabelecimento,  no  PPAG,  de  percentual  mínimo  de  5% do

Orçamento do Estado e dos Municípios para o financiamento da assistência social.

15 - Criação, ainda em 2012, da Secretaria Estadual de Políticas de Promoção para

a Igualdade Racial e Combate à Discriminação, como resposta às questões étnico-

raciais, quilombolas e à grande dívida de reparação histórica perante o povo negro e

os afrodescendentes.

16 - Criação de mecanismo que possibilite a taxação de grandes fortunas, tanto de

pessoas físicas quanto de grandes empresas e instituições financeiras, para financiar

ações  de  promoção  e  proteção  social  e  de  transferência  de  renda  para  os

extremamente pobres.

Tema 2: Educação e Cultura

17 - Garantia da implementação e da fiscalização de políticas de ações afirmativas

que  favoreçam  o  acesso,  a  permanência  e  o  controle  social  no  ensino  e  o

atendimento  de  programas  e  políticas  culturais  que  reconheçam  e  valorizem  a

capacidade criativa,  a diversidade dos grupos sociais  e a determinação da Lei  n°

10.639, de 2003, e da Lei n° 11.645, de 2008, visan do à identificação e à correção

das  desigualdades  e  das  injustiças  históricas  enfrentadas  por  mulheres,

afrodescendentes,  pessoas  com  deficiência  e  pessoas  que  vivem  em  extrema

pobreza, entre outros grupos sociais excluídos.

18 - Criação e execução da lei de responsabilidade social no Estado, com previsão

de  fundo  e  conselho  de  controle  próprios,  estabelecendo  compromissos  de

investimento e visando ao controle social das políticas públicas.

19 - Suplementação, pelo Estado, do valor “per capita” da alimentação escolar pago

pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  -,  com  valores

equivalentes aos repassados por esse Fundo, prioritariamente para alunos de escolas

públicas localizadas em regiões de vulnerabilidade e risco, fornecendo alimentação

no momento em que os alunos chegarem à escola; aplicação dos dispositivos da Lei

Federal nº 11.947, de 2009, com acompanhamento pelo Conselho de Alimentação

Escolar - CAE - e pelo Conselho de Segurança Alimentar - Consea -; e cumprimento

da legislação de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN -, que estabelece a compra

de produtos da agricultura familiar e urbana e o preparo de alimentos saudáveis e
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compatíveis com a cultura local, com a participação das comunidades locais.

20 - Melhoria da infraestrutura física e funcional das escolas públicas estaduais,

inclusive as escolas localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais, com

avaliação e monitoramento transparentes para a sociedade, com garantia de recursos

no  PPAG,  respeitando  necessidades  e  especificidades  das  escolas,  priorizando

regiões com alta vulnerabilidade social, garantindo acessibilidade para pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida, serviços de saneamento, laboratórios (com ênfase

para  os  de  ciências  e  de  informática),  biblioteca,  quadra  poliesportiva  coberta  e

equipamentos multimídia, com previsão de espaços e equipamentos específicos para

atividades culturais.

21  -  Implementação,  por  meio  de  diretrizes,  legislação e mecanismos  de apoio

material  e financeiro aos Municípios, das Diretrizes Nacionais  para as Escolas do

Campo (Resolução CNE-CEB nº1, de 2002, e nº 2, de 2008), superando distorções

pedagógicas e desigualdades regionais e garantindo o acesso e a permanência dos

alunos  nessas  escolas,  por  meio  da  criação  de  escolas  na  área  rural  e  nas

comunidades tradicionais, da melhoria das estradas vicinais e da disponibilidade de

transporte escolar.

22 - Ampliação da rede de Escolas-Famílias Agrícolas, com a criação de unidades e

garantia de apoio e assistência dos órgãos públicos de pesquisa e extensão rural

(Emater e Embrapa), de recursos materiais e financeiros acessíveis e suficientes para

atender  às  demandas  dessas  escolas  por  infraestrutura,  educação  profissional  e

profissionais qualificados, respeitada sua autonomia administrativa e pedagógica, em

consonância com a Lei nº 14.614, de 2003, que institui um programa de apoio às

EFAs.

23 - Criação do Sistema Estadual de Cultura, em alinhamento ao que estabelecem

a Lei Federal nº 12.343, de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura, e a Lei

Federal  n° 8.313,  de  1991  (Lei  Rouanet),  com  vistas  a  articular  as  ações  dos

diferentes  entes  federados  para  a  construção  do  Sistema  Nacional  de  Cultura,

contribuindo para a criação e execução das políticas públicas da área.

24 - Erradicação, em colaboração com os Municípios, do analfabetismo e exclusão

digital até 2015, por meio do fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos - EJA -,
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de incentivos financeiros para assegurar a permanência dos alunos na escola e da

valorização  dos  educadores  populares,  por  meio  do  programa  Tempo  Integral,

específico  para  alunos  das  escolas  do  campo  e  das  unidades  dos  sistemas

socioeducativo e prisional.

25 - Valorização de todos os profissionais de educação do Estado e dos Municípios,

por meio do cumprimento imediato da Lei Federal nº 11.738, de 2008, que institui o

Piso Salarial Profissional Nacional, respeitando os planos de carreira da categoria.

26  -  Inserção  de  equipes  exclusivas  multidisciplinares  nas  escolas  e  nas

superintendências regionais de ensino, de acordo com a Lei nº 16.683, de 2007, com

a  presença  de  psicólogos,  pedagogos,  fonoaudiólogos,  assistentes  sociais,

nutricionistas,  professores  de  educação  física  e  fisioterapeutas,  por  meio  da

realização  de  concursos  públicos  estaduais  e  municipais  obrigatórios,  visando ao

planejamento e à execução de ações de formação para a cidadania e de inclusão

social,  com  o  envolvimento  das  famílias  e  da  comunidade,  em  parceria  com  os

Centros de Referência de Assistência Social - Cras.

27 -  Expansão da Universidade Federal  dos Vales  do Jequitinhonha e Mucuri  -

UFVJM -, com inclusão no PPAG 2012-2015 e implantação de câmpus em cidades do

Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha.

28 - Garantir que os recursos da cultura sejam destinados a atividades e grupos

com identidade regional, tradicional e popular, evitando que esses recursos financiem

eventos de massa que descaracterizam a identidade cultural das comunidades.

29 -  Expansão da oferta  de  ensino  em tempo integral  e definição de diretrizes

político- pedagógicas para esse programa, garantindo a infraestrutura adequada.

30 - Implantação e expansão da rede pública de educação infantil nos Municípios

por meio de apoio técnico e financeiro do Estado.

Tema 3 - Saúde e Qualidade de Vida

31 -  Criação e implementação da Política Estadual  de Alimentação e Nutrição -

Pean -,  em consonância com as diretrizes  da  Política Nacional  de Alimentação e

Nutrição - Pnan -, contemplando, entre outros, os seguintes aspectos:

a) estruturação, na Secretaria de Estado de Saúde, de um setor que implemente e

coordene as ações da Pean, com recursos e equipe técnica suficientes para atuar, de
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forma integrada e intersetorial, na promoção da alimentação saudável;

b) ampliação e implementação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan  -,  para  garantir  o  monitoramento  da  situação  de  insegurança  alimentar  e

nutricional da população, com a finalidade de aprimorar as políticas públicas de direito

humano à alimentação adequada;

c) destinação de recursos financeiros para desenvolvimento de pesquisas e estudos

estaduais periódicos, com a participação de instituições públicas de ensino superior,

sobre as condições de saúde e insegurança alimentar  e nutricional,  com especial

atenção para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

d) ampliação, por meio de concurso público, de equipes técnicas capacitadas de

vigilância  sanitária,  com o  objetivo  de  promover  educação e  capacitação para  os

agricultores familiares, no atendimento das normas vigentes, e para os consumidores;

e)  criação  e  implementação  de  programas  para  diagnóstico,  atendimento  e

acompanhamento de pessoas com necessidades alimentares especiais;

f)  criação  de  protocolos  de  prescrição  de  fórmulas,  suplementos  alimentares  e

dietas especializadas para pessoas com necessidades nutricionais  específicas, de

todas  as  faixas  etárias,  garantindo  sua  liberação  e  concessão  à  população  em

situação de vulnerabilidade social, pela Secretaria de Estado de Saúde, otimizando o

prazo de atendimento às demandas e desburocratizando os processos.

32  -  Ampliação  e  descentralização  das  redes  de  atenção  em  média  e  alta

complexidade, em todo o Estado, com:

a) aumento do número de leitos hospitalares, principalmente em UTIs;

b) criação de centros de atendimento à saúde da mulher, acessíveis às mulheres

com deficiência e mobilidade reduzida;

c) criação de bancos de leite humano;

d) implantação de hemocentros;

e) investimento em recursos humanos qualificados.

33  -  Ampliação do  quadro  de  nutricionistas,  por  meio  de  concurso  público,  em

número suficiente para atuar nas superintendências regionais de ensino do Estado,

com atribuições nas  escolas  estaduais  e  municipais,  visando o  planejamento  e  a

execução  de  ações  de  promoção  da  alimentação  saudável  no  ambiente  escolar
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previstas  nos  princípios  e  nas  diretrizes  do  Programa  Nacional  de  Alimentação

Escolar - Pnae.

34 - Melhoria da assistência farmacêutica, com ampliação dos itens que compõem

a cesta básica de medicamentos gratuitos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde -

SUS -, garantindo seu fornecimento à população, de forma universal, em todos os

níveis  de  assistência,  de  forma  a  permitir  a  continuidade  dos  tratamentos  sob

monitoramento  do  controle  social,  e  inclusão,  nessa  cesta,  dos  medicamentos

disponíveis nos Programas Farmácia Popular e Aqui Tem Farmácia Popular; e criação

de um sistema virtual de consulta sobre os medicamentos disponibilizados pelo SUS,

a partir do princípio ativo do medicamento, e os procedimentos para sua obtenção.

35 -  Implantação no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de programa de

atividade  física  de  abrangência  universal  com  instalação  e  manutenção  de

equipamentos públicos e aparelhos ergonômicos para prática de atividade física em

parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Juventude com acompanhamento

e orientações de profissionais concursados de educação física e fisioterapia e terapia

ocupacional.

36 - Implantação de política de atenção aos usuários de “crack”, álcool e outras

drogas,  inclusive  crianças  e  adolescentes,  e  aos  seus  familiares,  com  recursos

orçamentários do Estado, favorecendo e garantindo a integração das políticas sociais,

de educação, de saúde, de segurança pública, de previdência, de assistência social,

de cultura, de trabalho, de esporte e lazer, com:

a)  criação de centros  de convivência e  outras  unidades públicas destinadas ao

tratamento gratuito e promoção da saúde desses dependentes - inclusive daqueles

encaminhados pela Defensoria Pública -, em polos microrregionais que atendam aos

Municípios  menores e possibilitem maior  adesão ao tratamento dos dependentes,

priorizando localidades com maior vulnerabilidade social;

b) ampliação da oferta de Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool

e Outras Drogas - Caps AD - em todos os Municípios (com possibilidade de utilização

de imóveis ociosos nos três níveis de governo para viabilizar essa ampliação);

c)  inclusão  dessas  pessoas  em  programas  de  capacitação  profissional  e  de

reinserção social após o tratamento;
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d) observância às deliberações das conferências de políticas sobre drogas;

e) capacitação dos Conselheiros dos conselhos municipais antidrogas - Comads - e

do Conselho Estadual de Educação e dos servidores das superintendências regionais

de ensino e inclusão de temas relativos às drogas nos currículos escolares;

f)  implementação  de  consultórios  de  rua,  em  Municípios  com  mais  de  50  mil

habitantes, para usuários de álcool e outras drogas, com disponibilização mensal de

recursos financeiros por parte da Secretaria de Estado de Saúde, ampliando a rede

de atendimento à população de rua em situação de dependência química, e para os

que necessitam de atendimento na área de saúde mental;

g)  garantia  de  condições  de  locomoção  do  dependente  químico  durante  o

tratamento  (vale-transporte  e  vale-alimentação  para  o  usuário  e  o  familiar

responsável);

h)  fomento  de  programas  voltados  para  campanhas  e  ações  socioeducativas

intersetoriais  direcionadas  à  prevenção,  ao  combate  e  à  redução  de  danos

relacionados ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas;

i) criação de centros de apoio e atendimento psicológico a famílias de usuários de

substâncias psicoativas, prioritariamente, idosos e pessoas com deficiência;

j) garantia de recursos orçamentários para o tratamento de dependentes químicos

em clínicas especializadas dotadas de profissionais qualificados e que realizem junto

aos  dependentes  ações  de  integração  à  comunidade  e  atividades  de  formação

profissional,  sem a intermediação do terceiro setor,  com controle e gerenciamento

direto do Estado;

l) destinação de recursos financeiros para capacitação dos profissionais do SUS e

da  educação,  em  seus  programas  estruturadores,  principalmente  com  relação  a

álcool e outras drogas, na perspectiva da redução de danos;

m)  criação  de  centros  de  atenção  com  suporte  hospitalar,  quando  necessário,

conforme legislação federal, considerando o fato de que a atenção hospitalar deve

apoiar os casos graves de dependência de álcool e drogas, no que diz respeito a

situações  de  urgência,  emergência  e  internação  pelo  período  adequado  ao

tratamento, conforme o grau de complexidade do caso;

n)  criação,  implantação  e  implementação  de uma rede  intersetorial  de  políticas



915
____________________________________________________________________________

públicas  específicas  de  prevenção  e  combate  às  drogas,  ao  uso  de  álcool  e  ao

tabagismo voltadas para crianças e adolescentes, além da ampliação e melhoria dos

serviços  de  saúde  específicos  para  tratamento  de  jovens,  garantindo-lhes

atendimento prioritário no SUS nos casos de dependência química.

37  -  Garantia  da  internação  compulsória  dos  dependentes  químicos,  com  a

observância da Lei Federal nº 10.216, de 2001, pelos Municípios, pelo Estado e pela

União.

38  -  Investimento  na  ampliação  das  políticas  públicas  de  saúde  mental,

considerando sua relação com situações de extrema pobreza, risco e vulnerabilidade

social,  por  meio  do  fortalecimento  e  maior  cobertura  dos  Caps  e  de  ações  e

programas  integrados  de  saúde,  educação  e  assistência  social,  garantindo  a

efetividade da lei de saúde mental com implementação de:

a) pesquisas e estudos municipais periódicos sobre a condição de saúde mental da

população, visando à implementação do Plano Municipal de Saúde Mental;

b)  garantia  de  espaço  para  convivência  e  tratamento  dos  pacientes  em  seus

Municípios;

c) políticas de apoio aos familiares;

d) programas de capacitação dos profissionais da rede pública para implementação

e  melhoria  da  saúde  mental,  oferecendo  aos  profissionais  que  não  estejam

diretamente  ligados a  ela  o devido conhecimento  da atuação do psicólogo e das

possibilidades de cooperação em outras políticas, como Cras, Creas, etc.;

e) programas escolares para encaminhamento e divulgação de informações sobre

os órgãos públicos de assistência e os direitos dos alunos portadores de doenças

como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - TDAH -, dislexia e transtorno

bipolar,  que  precisam  de  medicação,  bem  como  agilização  na  entrega  de

medicamentos de uso controlado.

39 -  Implantação, no Estado,  no Sistema Único de Saúde -  SUS -,  de terapias

complementares  como  homeopatia,  acupuntura  e  fitoterapia,  entre  outras,

disponibilizando-se  medicamentos  fitoterápicos  e  homeopáticos,  reconhecidos  ou

aprovados pela Anvisa, nas farmácias públicas.

40 - Criação de uma rede de Casas de Apoio para acompanhantes de crianças,
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idosos e pessoas com deficiência que necessitam de tratamento prolongado fora do

domicílio e não possuem recursos para hospedagem e alimentação.

41 -  Cumprimento  da  Emenda Constitucional  nº  29  pelo  governo de Minas,  de

acordo com a Resolução nº 322/2003, do Conselho Nacional de Saúde, e retirada das

despesas com Ipsemg,  Copasa e  Polícia  Militar  da  composição do percentual  de

gastos em saúde do Estado.

42 - Contratação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em número suficiente

para atuação na assistência fisioterapêutica individual e coletiva, nas áreas de saúde

da  criança  e  do  adolescente,  da  mulher,  do  adulto,  do  idoso  e  da  pessoa  com

deficiência, e em atividades de educação para a saúde junto à comunidade, além da

atuação em ambiente escolar, por meio da elaboração e condução de programas de

inclusão social, bem como de projetos para educação em saúde.

43  -  Realização  de  levantamento  epidemiológico  nas  comunidades  tradicionais,

quilombolas e indígenas do Estado de Minas Gerais para efetivar projeto de combate

a doenças existentes nessas comunidades.

Tema 4: Produção e Trabalho

44 - Inclusão do estímulo às cadeias produtivas rurais - priorizando a agricultura

familiar,  inclusive a de povos e comunidades tradicionais - e às redes urbanas de

empreendimentos de economia solidária por meio da aprovação do Projeto de Lei n°

2.446/2011, contemplando as seguintes características:

a) gestão participativa e controle social;

b) atuação nos diferentes ramos de atividade;

c) apoio ao planejamento da produção, à comercialização e à logística solidária;

d) apoio privilegiado ao modo agroecológico de produção;

e) incentivo ao consumo ético e solidário;

f) fomento a políticas de infraestrutura, em especial a da malha viária rural;

g)  incentivo  à  produção  por  mulheres,  jovens  e  aprendizes,  incluindo  ideias

inovadoras para multiplicação do conhecimento.

45  -  Priorização  da  agricultura  familiar  no  acesso  à  água  nos  meios  urbano,

periurbano e rural, em especial nas regiões atingidas por déficit hídrico acentuado,

privilegiando  o  uso  de  tecnologias  alternativas  e  envolvendo  os  Municípios,  as
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concessionárias de abastecimento público e demais organizações da sociedade civil,

desde que satisfeitas as necessidades de abastecimento público e dessedentação de

animais, além de ações de preservação e produção de água.

46 - Criação e implementação de programa de reforma agrária estadual, atribuindo-

se a ele “status” de Programa Estruturador do Estado, com destinação de recursos

orçamentários para sua execução, a saber:

a) para arrecadação (aquisição, destinação e desapropriação) de terras;

b) para o processo de implementação de novos assentamentos e fortalecimento

dos já existentes.

47 - Criação do Programa Estadual de Agroecologia, contemplando:

a) criação de linha de crédito específica;

b) apoio à pesquisa e desenvolvimento voltados para a produção;

c)  capacitação  profissional  na  interação  com  os  saberes  produzidos  pelas

populações tradicionais;

d) assistência técnica especializada e sistema de garantia social;

e) criação de bancos de sementes crioulas;

f) apoio na comercialização por meio de feiras locais e regionais;

g) estímulo ao consumo ético e solidário;

h) apoio ao turismo ecológico e artesanato, com linhas de crédito específicas;

i) desoneração tributária.

48  -  Efetivação  da  aquisição  mínima  de  30%  (trinta  por  cento)  dos  gêneros

alimentícios  de  agricultores  familiares,  determinada  pelo  Programa  Nacional  de

Alimentação Escolar, em todos os Municípios mineiros, por meio de:

a)  desburocratização  do  acesso  do  agricultor  familiar  ao  programa  (requisitos

jurídicos), inclusive na obtenção da DAP;

b) adequação das normas sanitárias ao modo e escala de produção da agricultura

familiar;

c) aumento do teto de fornecimento de cada produtor (atualmente de R$9.000,00

anuais);

d) atuação dos órgãos de assistência técnica e extensão rural oficiais e do terceiro

setor na organização, produção e venda dos produtos;
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e)  adoção  de  mecanismos  de  estímulo  aos  Municípios  com  base  na

implementação, de forma a atingir 50% (cinquenta por cento) de aquisição direta da

agricultura familiar;

f) valorização dos produtos agroecológicos, inclusive aqueles produzidos por povos

e comunidades tradicionais.

49  -  Estímulo  à  economia  popular  solidária  por  meio  dos  pontos  fixos  de

comercialização e do fortalecimento do Programa Estadual de Feiras, à agregação de

valor pelo processamento de baixa escala, pela microcrédito, pela assistência técnica

e  pela  capacitação;  e  apoio  às  atividades  de  agriculturas  familiares,  urbana  e

periurbana e de economia popular solidária e garantia de participação do Governo do

Estado,  por  meio  de  previsão  orçamentária  no  PPAG  2012-2015,  para  o

cofinanciamento de projetos federais, em parceria com os Municípios.

50 -  Garantia,  por  parte do poder público, de apoio às comunidade tradicionais,

quilombolas  e  indígenas  na  conquista  de  suas  terras,  visando  a  garantir  a

manutenção  de  seus  direitos  ancestrais,  costumes,  crenças  e  tradições,

possibilitando-lhes segurança alimentar e sustentabilidade, em reparação aos danos

sofridos  ao  longo  dos  tempos  em  contraposição  à  cobiça  de  grandes

empreendimentos  do  agronegócio  e  da  mineração  sobre  os  seus  territórios

tradicionais; e, ainda da criação de política de apoio às comunidades que inclua:

a) garantia de acesso diferenciado ao crédito agrícola, mesmo a fundo perdido;

b) incentivo à proteção do meio ambiente, por meio de programas como o Bolsa

Verde;

c) provisão e manutenção da infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento

cultural, religioso, educacional, produtivo e habitacional;

d)  criação  e  desenvolvimento  de  projetos  alternativos  de  produção  agrícola,

respeitando seus costumes e tradições;

e) garantia de aplicação da tarifa social de energia para pessoas de baixa renda;

f)  disponibilização  gratuita  a  todos  os  povos  e  comunidades  tradicionais  e

quilombolas  de  máquinas  agrícolas,  mudas,  sementes  e  insumos  necessários  à

produção;

g) implementação de pequenas unidades de beneficiamento de alimentos, com fins
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de agregação de valor à produção e à capacitação dos envolvidos para obtenção de

alvará sanitário;

h) implementação do Programa Federal Terreiros do Brasil em todo o Estado.

51 - Transformação da Subsecretaria de Agricultura Familiar, vinculada à Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Secretaria de Estado.

52 - Ampliação da prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -

Ater - pública, com financiamento exclusivo do Estado, desonerando os Municípios do

cofinanciamento, por meio do crescimento do quadro de pessoal concursado ou, em

nome  deste,  por  organizações  da  sociedade  civil,  priorizando  o  atendimento  à

agricultura familiar, e de assistência técnica diferenciada para povos e comunidades

tradicionais, quilombolas e indígenas, com foco na agroecologia, no associativismo,

no  cooperativismo,  na  qualificação  e  no  planejamento  da  produção,  da  cadeia

produtiva e da prestação de serviços.

53  -  Garantia  de  recursos  orçamentários  para  implementação,  expansão,

monitoramento e avaliação de cursos profissionalizantes, em parceria com escolas,

universidades públicas e privadas, ou pela criação de instituições de ensinos médio e

superior, em todas as regiões do Estado, em todas as áreas de formação, priorizando

a pedagogia da alternância e garantindo vagas e meios de transporte para os alunos,

priorizando os que vivem em situação de pobreza.

54  -  Implementação  e  vinculação  do  planejamento  de  políticas  de  emprego,

trabalho e formação profissional às políticas regionais de desenvolvimento local, com

foco em:

a) geração de emprego e renda;

b) cursos de capacitação profissional direcionados à economia local;

c) inclusão produtiva e desenvolvimento de empreendimentos coletivos e individuais

autogestionários;

d)  priorização  de  investimento  em  Municípios  com  alto  índice  de  pobreza  e

destinação  de  recursos  para  ONGs  que  já  desenvolvam  projetos  sociais  de

capacitação para o mercado de trabalho;

e)  criação  de  frentes  de  trabalho  urbanas  e  rurais,  ressalvados  os  cuidados

ambientais e os direitos trabalhistas;
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f) incentivo a empreendimentos que aproveitem mão de obra local;

g) concessão ao microempreendedor de carência das obrigações contratuais, pelo

prazo de 24 meses.

55 - Continuação e expansão do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR -

no âmbito da região da Sedvan-Idene, garantindo recursos no PPAG 2012-2015.

56 - Consolidação da DAP como instrumento para acesso ao Pronaf para todas as

comunidades  tradicionais,  independentemente  de  etnia,  raça,  cultura,  e  para

acampador da reforma agrária.

Tema 5: Infraestrutura, redes de serviços e circulação

57  -  Destinação  de  recursos  do  Estado  para  pavimentação,  conservação,

manutenção e sinalização das estradas rurais, de acordo com a necessidade de cada

local, seja ligando as sedes municipais, seja ligando distritos, de modo a facilitar a

logística comercial dos produtos provenientes da agricultura familiar  e o transporte

escolar.

58 -  Criação de mecanismo de cofinanciamento que incentive a implantação da

coleta  seletiva,  com  contratação  de  associações  e  cooperativas  de  catadores  de

materiais recicláveis por parte dos Municípios, e destinação de recursos do Estado

para  o  apoio  técnico  na  formalização  de  catadores  por  meio  de  associações  e

cooperativas,  para  a  estruturação  de  galpões  de  triagem  com  aquisição  de

equipamentos.

59 - Garantia de implantação do serviço de telefonias fixa e móvel e de transmissão

de  dados  na  zona  rural,  nos  distritos  e  nos  povoados  do  Estado,  com  recursos

definidos no PPAG 2012-2015.

60 - Aprovação e destinação de recursos para assegurar o Bolsa-Reciclagem como

instrumento para pagamento das associações e das cooperativas de catadores de

material reciclável por serviços ambientais.

61 - Fortalecimento e ampliação dos programas e das ações de convivência com o

semiárido,  no  atendimento  à  demanda  por  água  para  consumo  humano,

dessedentação  animal  e  produção  alimentar  desse  bioma mineiro,  por  meio  das

seguintes medidas:

a) ampliação das estratégias de implantação de tecnologias sociais de captação e
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armazenamento de água de chuva, água por gravidade, prioritariamente barraginhas

e açudes, além de poços artesianos, para acesso à água para consumo e produção

de alimentos, a exemplo do P1MC, do P1+2 e do Guarda Chuva, inserindo como

base as tecnologias limpas e renováveis como matriz energética;

b)  estabelecimento  de  parcerias  e manutenção das  parcerias  já  existentes  com

entidades e organizações da sociedade civil  que atuam na execução de ações de

convivência;

c)  estabelecimento,  pelo  poder  público  estadual,  de  parcerias  com  os  poderes

públicos municipais, sobretudo para disponibilização de máquinas para escavações,

contenções e construção de barraginhas necessárias;

d) universalização do programa Água para Todos;

e)  criação  e  implantação  de  aquedutos  em  rios  que  cortam  Minas,  para

abastecimento tanto de cidades quanto de zonas rurais, complementando os recursos

de abastecimento de água já existentes no semiárido e em outros locais;

f)  contratação,  pelo Estado,  de gestores de  recursos hídricos,  com enfoque em

bacias hidrográficas, a fim de garantir água em quantidade e qualidade, em todas as

regiões do Estado.

62  -  Consolidação  do  Programa Bolsa  Verde  para  pagamento  aos  agricultores

familiares  e  aos  produtores  rurais  por  serviços  ambientais  prestados,  com

implantação  efetiva  em  todas  as  regiões  do  Estado,  implementação  do  controle

social, ampliação do período de inscrições e inclusão no referido Programa, até 2014,

de 300.000ha preservados.

63 - Criação da região administrativa do Vale do Aço, desvinculando-a da região do

Vale do Rio Doce e possibilitando que esta seja incluída na área de abrangência da

Sudene e do Idene.

64 - Implementação de Programa de Habitação de Interesse Social, para famílias

de baixa renda inscritas no CadÚnico, prioritariamente aquelas com renda inferior a

um salário mínimo, aquelas em situação de rua e de ocupação e as comunidades

tradicionais, a exemplo das comunidades indígenas e quilombolas, o qual tenha como

sustentação  financeira  recursos  não  onerosos  de  fontes  federais,  estaduais  e

municipais,  com  o  parcelamento  dos  emolumentos  cartoriais  juntamente  com  as
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parcelas do valor do imóvel, a desburocratização dos procedimentos para a aquisição

do imóvel e fiscalização adequada.

65  -  Elaboração  de  leis  estaduais  e  municipais  que  assegurem  dotações

orçamentárias  para  programas  de  provisão  e  melhoria  habitacionais  que  incluam

acompanhamento de obras, fiscalização, padrão de qualidade e gestão de custos,

garantindo assistência técnica gratuita  às  famílias  vítimas de fenômenos naturais,

residentes  em  áreas  de  risco  e  que  forem  beneficiadas  com doação de terrenos

regularizados e urbanizados e criação de condições mais seguras e confortáveis às

pessoas nas operações urbanas que envolvem remoções e realocações, atendendo à

demanda de famílias sem casa, em situação de rua e de ocupação.

66 - Elaboração e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável

no  território  metropolitano,  e  incentivo  nos  Municípios,  por  meio  de  consórcios

públicos ou parcerias público-privadas, ao tratamento, ao transbordo e à destinação

final de resíduos sólidos, incluindo a implementação de coleta seletiva, com inclusão

socioprodutiva  dos  catadores,  bem  como  o  desenvolvimento  de  políticas  de

aproveitamento energético no setor.

67 -  Estabelecimento de cronograma de 2012 até 2015 para que o governo do

Estado  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  corrijam  o  passivo  de

Regularização Fundiária nas Unidades de Conservação, com recuperação ambiental

e apoio social às famílias, incluindo geração de trabalho e renda.

68  -  Diferenciação  das  tarifas  de  energia  elétrica,  reassentamento  em  áreas

agricultáveis, indenização pelas benfeitorias e pelas lavouras e garantia de apoio à

nova  produção,  como forma de  compensação  aos  atingidos  pela  construção  das

barragens destinadas à produção de energia e às atividades das mineradoras.

69 -  Fortalecimento da política de atração de investimentos e empreendimentos

para as regiões mais pobres do Estado, como os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,

por meio de incentivos à agregação de valor aos produtos básicos regionais.

70 - Permissão de livre trânsito (liberação nas cabines) dos veículos de transporte

de  carga  dos  pequenos  produtores  rurais  nos  pedágios  instalados  nas  rodovias

estaduais de Minas Gerais, visando a facilitar o escoamento da produção e reduzir o

custo para o consumidor final.
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71 - Inclusão no PPAG 2012-2015 de ligação por via asfáltica das regiões do Alto

Jequitinhonha, do Leste mineiro, do Mucuri e da Zona da Mata, ligando Santa Maria

do Suaçuí a Governador Valadares, com o objetivo de potencializar e promover o

desenvolvimento territorial integrado e sustentável dessas regiões.

72 - Imediata suspensão de todos os grandes projetos que vêm sendo executados

em Minas Gerais, como construção de barragens e mineradoras, que não levam em

consideração  os  direitos  humanos  e  o  meio  ambiente,  até  que  sejam  realizadas

vistorias e consulta popular, a fim de reconhecer todos os direitos das populações

atingidas,  tais  como os  direitos  a  reassentamento,  escola,  estradas,  alimentação,

saúde, cultura, trabalho, água, entre outros.

Tema 6: Ciência, Tecnologia e Inovação

73 - Fomento à produção de estudos e equipamentos em tecnologia assistiva por

meio da criação de linhas de financiamento e pesquisa em editais da Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig.

74  -  Criação  de  incubadoras  para  empreendimentos  econômicos  solidários  e

individuais,  de  pequeno  porte  e  de  microporte,  em  conjunto  com  instituições  de

ensino  superior,  com  base  na  Política  Estadual  de  Economia  Popular  Solidária,

orientando  as  comunidades  no  desenvolvimento  do  seu  negócio,  com  foco  na

vocação local da região e no desenvolvimento de empreendimentos familiares.

75 - Incentivo à criação de programas para o mapeamento, o desenvolvimento e a

pesquisa de fitoterápicos em instituições de pesquisa, ensino superior e entidades do

terceiro setor, considerando as culturas construídas em comunidades tradicionais do

Estado,  como  os  quilombolas,  indígenas  e  geraizeiros,  garantindo  o  direito  de

propriedade intelectual a essas comunidades.

76 - Criação de periódico, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa

de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  que  apoie  e  divulgue  as  linhas  de  pesquisa  e  o

mapeamento de tecnologias sociais e de empreendimentos solidários, conferindo-lhe

ampla divulgação, incluindo a divulgação pela internet.

77 - Criação e consolidação, por meio de incentivos, inclusive os financeiros, de

consórcios  e  arranjos  produtivos  locais  entre  instituições  sociais  e  ambientais,

potencializando  o  surgimento  de  estruturas  de  produção  descentralizadas  que
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utilizem tecnologias sociais bioeficientes, priorizando tais estruturas na solução das

grandes demandas regionais do Estado.

78 - Implementação de políticas públicas de mapeamento e intervenção em áreas

com alto índice de utilização de agrotóxicos, incluindo programas de conscientização,

monitoramento da saúde dos trabalhadores rurais, fiscalização, capacitação no uso

adequado  dos  defensivos  agrícolas  e  capacitação  de  profissionais  na  área

tecnológica para desenvolverem defensivos naturais  e opções ecológicas que não

provoquem efeitos colaterais.

79 - Implementação de programas de treinamento, financiamento e escoamento da

produção de alimentos orgânicos e agroecológicos e de incentivo ao conhecimento

sobre agricultura tradicional, sementes crioulas e mudas nativas, por meio da criação

de bancos de sementes locais.

80 - Criação de programas de qualidade ambiental a partir do desenvolvimento de

tecnologias sociais, limpas e de manejo sustentável, priorizando a agricultura familiar,

as áreas de assentamento, os arranjos produtivos locais - APLs - e as populações

tradicionais.

81 - Fomento a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, reconhecendo

e respeitando o saber popular e visando fortalecer processos produtivos sustentáveis

e aplicação de tecnologias sociais, limpas e renováveis, garantindo a preservação do

meio ambiente e a saúde do trabalhador e da população em geral.

82 - Apoio para implantação da coleta seletiva nos Municípios, inclusive por meio de

alteração do critério “meio-ambiente”  do ICMS Solidário,  com prioridade e suporte

para as entidades associativas de catadores.

83  -  Inclusão,  como missão  das  instituições  de  ensino  superior  e  institutos  de

pesquisa vinculados ao Governo do Estado,  do desenvolvimento e  atendimento a

projetos baseados em tecnologias sociais e no uso de insumos e habilidades locais

para  as  regiões  de  menor  desenvolvimento  humano  do  Estado,  com  foco  nas

necessidades regionais.

84 - Facilitação do acesso das populações carentes ao sistema de patentes, por

meio de divulgação e de subvenção econômica por parte do Estado para as pessoas

de baixa renda que desejarem registrar suas invenções e seu patrimônio biológico,
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durante as etapas de: pedido de pesquisa, protocolo de pedido de patente, pedido de

patente e manutenção do pedido de patente.

O Sr. Presidente - Quero agradecer a presença do Deputado Neilando Pimenta, do

Mucuri,  que  participou  da  atividade.  Vamos  convidar  o  Presidente  desta  Casa,

Deputado  Dinis  Pinheiro  para  fazer  o  encerramento  oficial.  Então  uma  salva  de

palmas para os representantes do seminário. Antes de passar a palavra ao Deputado

Dinis Pinheiro, quero dizer que acabamos o evento dentro do previsto, com propostas

aprovadas,  aperfeiçoadas,  moções,  com  a  metodologia  da  comissão  de

representação  acertada.  Dentro  do  prazo,  todos  foram  ouvidos.  Portanto  quero

agradecer muito a todos e dizer que o trabalho vai continuar. Agradeço também ao

Presidente Dinis  Pinheiro,  aos Deputados e ao corpo técnico da Assembleia,  aos

funcionários, que são muito competentes e disponíveis. Eles rodaram 10.000km para

as  etapas  regionais.  Assim,  quero,  de  público,  fazer  este  agradecimento,  pois  o

pessoal da Assembleia trabalhou pra burro neste seminário.

Quero passar a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, a quem agradecemos muito a

realização  deste  seminário.  Agradeço  também  a  todos  que  estão  representando

regionais,  a  todos  que  ajudaram  na  dinâmica  nos  encontros  regionais.  Passo  a

palavra ao nosso Presidente. Mais uma vez, Presidente, muito obrigado, em nome de

todos, pelo apoio que a Assembleia prestou à realização deste evento.

Funcionários e corpo da Assembleia, venham aqui à frente. Pessoal da Assembleia,

vamos agilizar por causa do horário. Estão com timidez? Então, mais uma salva de

palmas ao pessoal da Assembleia.

O Sr.  Presidente (Deputado Dinis  Pinheiro)  -  Alguém quer  dar  uma palavrinha?

Levante a mão quem quiser falar. Isso tudo? Assim ficaremos aqui até meia-noite.

Vamos combinar, três pessoas irão falar,  “o.k.”? Está legal assim? Está valendo o

tempo.

O Sr.  Josadac Marques -  Em 27 de setembro,  aconteceu em Belo  Horizonte  o

seminário  estadual  relacionado  aos  objetivos  do  milênio,  com  lançamento  de  um

prêmio da Presidência da República. Entre os convidados estiveram presentes um

representante da ONU e o Ministro Gilberto Carvalho. Este foi o único Estado em que

o  Ministro  esteve  pessoalmente.  Esta  Casa,  a  Assembleia  Legislativa,  foi



926
____________________________________________________________________________

representada no evento pelo Deputado André Quintão, que representou o Presidente

e falou sobre esse seminário. Presidente, como membro da comissão organizadora

daquele evento e do Núcleo Estadual dos Objetivos do Milênio, queremos agradecer

a participação e o apoio da Assembleia e a presença do Deputado nos preparativos

da comissão organizadora do evento.  Gostaria  também de manifestar  a todos os

presentes que, no portal Objetivos do Milênio, há uma síntese da pobreza de cada

Estado e de cada Município, feita por uma equipe de fora do Estado. Faço então um

convite para que cada Município compare com a realidade da sua cidade.  Quero

agradecer  e registrar,  em nome da comissão organizadora,  o agradecimento pela

presença da Assembleia Legislativa.

O Sr. Presidente - Parabéns. Vamos ouvir rapidamente a D. Catarina.

A Sra.  Maria Catarina  Labore  Domingues Vale -  Gostaria  que todos  os negros,

afrodescendentes  e  padres  ficassem  de pé agora,  porque esta  plenária  aprovou,

entre  as  27  unidades  da  Federação,  a  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  à

Igualdade  e  de  Combate  à  Discriminação.  Esse  foi  um  grande  passo  para  as

questões etinorracias de afrodescendentes. Obrigada a todos.

O Sr. Presidente - D. Terezinha, quer dar uma palavrinha?

A Sra. Terezinha Oliveira da Rocha - Como o tempo está esgotado, queria uma

salva de palmas para o Vinícius, que fez aniversário ontem. E uma salva de palmas

para  todo mundo da Assembleia,  sem exceção,  pelo  carinho de todos.  Graças a

essas crianças maravilhosas aqui, por eles estou hoje presente, com muito orgulho

de ter subido mais esse degrau dessa faculdade. Estou muito feliz e honrada pelo

carinho de todos. Não citarei nomes, pois posso pecar. Agradeço a todo mundo da

Assembleia,  comissão  organizadora,  Deputados  que  colaboraram.  É  um  carinho

muito grande, gente, não tem como agradecer. Sabemos que é um direito nosso estar

aqui presente, mas se essa porta não fosse aberta, com tanto carinho, por esses

funcionários, tenho certeza de que não estaríamos aqui.

Que Deus abençoe todos nós e que esta Comissão seja permanente de verdade,

como é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Peço uma

salva  de  palmas  para  o  Presidente,  que  criou  essa  comissão  e  se  lembrou  das

pessoas com deficiência, e para os demais Deputados que aqui estão e participam da
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comissão. Nunca tinha visto alguém se preocupar tanto com os deficientes como esta

Casa. Quero agradecer, em nome de todos nós. O CVI está muito feliz por fazer parte

desta Casa. Para nós é um orgulho. Obrigada.

O  Sr.  Edmar  Xavier  -  Boa  tarde,  escrevi  um  texto  que  gostaria  de  ler.  “Com

satisfação, comunico que a visita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta

semana, rendeu ótimas notícias para a população mineira e um gigantesco passo

para a sociedade brasileira e seu desenvolvimento econômico, levando exemplo para

as demais unidades federativas do Brasil. Brasil, país emergente que hoje dá passos

de gigante rumo à nomenclatura de Primeiro Mundo. Na presente data, 26/10/2011, o

Estado de Minas Gerais aprovou emenda na Constituição Estadual e votou a favor de

propostas  discutidas  pela  sociedade  civil  para  efetivamente  erradicar  a  pobreza,

fortalecer a cultura e a educação, combater o desemprego e dar maior funcionalidade

ao  sistema  de  defensoria  pública  e  saúde,  propostas  previstas  na  Constituição

Federal de 1988.

O sorriso no rosto dos mineiros é contagiante, e o sorriso no rosto dos brasileiros,

ainda mais. Afinal, a nossa Constituição parou de engatinhar e deu seus primeiros

passos  rumo à  eficácia  total.  Há tempos  não se  ouvem notícias  boas  vindas  da

política,  que  atualmente  suja  a  casa  dos  brasileiros  com  notícias  de  corrupção.

Graças  a  políticos  como  o  Deputado  André  Quintão,  que  se  esforçou  para  a

realização deste evento, ainda podemos ter orgulho de bater no peito e dizer: sou

mineiro, sou brasileiro.

O coração palpita, as pernas bambeiam pedindo uma cadeira, enquanto os olhos

refletem a alegria nas gotas que escorrem pela face. Não há como dizer tais palavras

sem parecer poesia. A simplicidade de ser mineiro faz com que as palavras surjam e

fluam por este papel.

Agradecemos  a  Deus  agora  neste  momento,  pedindo  que  abençoe  nossos

Deputados, em especial o Deputado André Quintão, para que os mesmos continuem

realizando ações como essas, promovendo não só palavras de revolução no papel,

mas também a execução, a manutenção e o controle das emoções e vibrações de

nós, mineiros”. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vamos ouvir agora o amigo Fabiano.



928
____________________________________________________________________________

O Sr. Fabiano Santos - Só quero falar poucas palavras, mas que vão abranger tudo

que foi dito aqui: este seminário, com a bênção de Deus, veio no momento certo, na

hora certa. O povo está aqui para mostrar que precisamos abrir os olhos cada vez

mais, porque o povo lá fora necessita de ajuda.

O Sr. Presidente - Muito bom. Encerrado? Agora estou feliz, André. Vocês votaram -

e eu quero agradecer-lhes - o meu projeto Bolsa Reciclagem. Estava com receio de

vocês não votarem esse projeto. Mas ele foi votado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Valeu. O momento foi bonito - não foi? -, festivo e alegre. Isso é a Assembleia. Ela é

uma Casa simples, a Casa de vocês. E ela se torna cada dia mais rica e virtuosa com

a participação de cada um de vocês. Quero aplaudir essa presença. Poucas pessoas

têm  essa  visão,  têm  esse  atributo,  têm  esse  ideal  no  coração.  Vocês  estão

trabalhando aqui para o semelhante de vocês, para o seu filho, para o seu neto, para

as próximas gerações. Vocês não têm noção, mesmo porque palavra alguma será

suficiente para dimensionar o significado da presença, da garra, da bravura, dessa

valentia, desse apoio de vocês. Conforme disse, a Assembleia não caminha sozinha.

Ela é forte, sim; ela é empreendedora, sim; ela é protetora de Minas, sim. Por quê?

Por obra de cada um de vocês. E vamos continuar trilhando esse caminho, com uma

Assembleia cada dia mais cidadã, mais participativa, mais amiga, mais próxima de

cada um de vocês. Trabalhando para quem? Para os  mais pobres,  para os mais

carentes. Esse é nosso dever, essa é nossa obrigação.

Um beijo no coração de cada um de vocês. Estou muito feliz e honrado em receber

vocês, em participar deste seminário, em estar ao lado desses queridos Deputados e

Deputadas que abraçaram com muito afinco e amor este seminário.

Aliás,  os  senhores  abraçaram  a  vida  pública  como  verdadeiro  sacerdócio.  Um

beijão no coração de cada um de vocês. Vamos tirar uma foto juntos.

O Sr. Marcus Vinícius Costa - Sr. Presidente, gostaria de informar que a juventude

mineira se reunirá em Araxá nos dias 28, 29 e 30 de outubro, para discutir sobre as

políticas  públicas e a juventude no Estado de Minas Gerais.  Parabenizamos esta

Casa.  Minas  é  um  dos  primeiros  Estados  a  se  empenhar  nas  políticas  para  a

juventude, que também se preocupa com o tema deste seminário. Muito obrigado.
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ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, André Quintão e Bosco

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da

Secretária Renata Vilhena - Palavras do Deputado João Vítor Xavier - Palavras do

Deputado Zé Maia - Palavras da Sra. Adriane Ricieri - Palavras do Sr. André Abreu

Reis - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Viana - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Almir  Paraca,  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 apresentação da atualização do Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado - PMDI - 2011-2030 e do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2012-2015, com o objetivo de discutir o PPAG 2012-2015,

sugerir alterações e apresentar novas propostas para o aprimoramento dos projetos

estruturadores.

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a compor a Mesa a Exma. Sra. Renata Vilhena, Secretária

de Estado de Planejamento  e  Gestão;  os  Exmos.  Srs.  Geraldo  de  Morais  Júnior,

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil, representando

o Chefe da Polícia Civil, Jairo Lellis; Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização  Financeira;  André  Quintão,  Presidente  da  Comissão  de  Participação

Popular; e João Vítor Xavier, relator do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI  -;  a  Exma.  Sra.  Adriane  Ricieri,  Subsecretária  de  Gestão  da  Estratégia

Governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -; e o

Exmo. Sr. André Abreu Reis, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade

do Gasto da Seplag.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais;

Exmos.  Srs.  Geraldo  de  Morais,  Superintendente  de  Planejamento,  Gestão  e

Finanças da Polícia Civil,  aqui representando o Chefe da Polícia Civil,  Jairo Lellis;

Deputado  Zé  Maia,  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  da

Assembleia de Minas Gerais e querido amigo; Deputado André Quintão, Presidente

da Comissão de Participação Popular desta Assembleia e dileto amigo; e Deputado

João Vítor Xavier, grande revelação em nosso querido Parlamento e relator do PMDI;

Exma. Sra. Adriane Ricieri, Subsecretária de Gestão da Estratégia Governamental da

Seplag; Exmo. Sr. André Abreu Reis, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e

Qualidade do Gasto da Seplag; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; e querida Roberta,

em cuja pessoa saúdo os senhores e as senhoras que aqui se encontram.

A vida parlamentar e a grande demanda de ações voltadas para o desenvolvimento

do Estado e para o bem-estar da população nos ensinam que é preciso muito critério

na distribuição e aplicação dos recursos públicos, principalmente em momentos como

o  que  estamos  vivendo,  de  limitações  orçamentárias  e  de  incertezas  no  cenário

econômico  mundial.  Aprendemos  também,  querido  Deputado  Bonifácio  Mourão,

diante  das  experiências  da  administração  pública  nos  níveis  federal,  estadual  e
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municipal, que o sucesso dos empreendimentos colocados em prática depende, em

grande medida, de um bom planejamento. Ações descoordenadas ou desconectadas

de uma visão de conjunto e de futuro certamente são acompanhadas de desperdício

e ineficácia.

Essas duas preocupações, com a aplicação criteriosa dos recursos públicos e com

o planejamento, constituem o norte e a essência do instrumento de política pública

que discutiremos neste encontro: o PPAG para o período 2012-2015, enviado a esta

Casa  pelo  governo  do  Estado  e  que  deverá  ser  aprovado  até  o  final  do  ano

legislativo. Como sabemos, o PPAG estabelece, de forma regionalizada e para um

período de quatro anos, os objetivos, as metas e os investimentos da administração

pública estadual,  por  meio de programas e ações. Procura concretizar,  em médio

prazo, os objetivos estratégicos definidos no PMDI, elaborado para um período de 20

anos.

É oportuno lembrar, senhoras e senhores, que a cada ano a Assembleia Legislativa

realiza audiências públicas para revisão e monitoramento do PPAG em parceria com

o Poder Executivo e com entidades representativas da sociedade com o objetivo de

avaliar a implementação das ações propostas e de apontar as correções de rumo que

se  julgarem  necessárias.  Esse  processo  de  revisão  ganhou,  neste  ano,  um

importante  mecanismo  de  aprimoramento:  a  realização  das  audiências  públicas

diretamente pelas comissões temáticas da Casa, o que permite uma análise mais

apurada  de  cada  ação  ou  programa.  Em  11  audiências,  foram  discutidos  os

conteúdos das 11 Áreas de Resultados definidas no PPAG.

A participação efetiva dos parlamentares nesse processo, analisando as propostas

do  governo  e  ouvindo  as  demandas  da  população,  tem  possibilitado  avanços

significativos na elaboração e acompanhamento das políticas públicas, contribuindo

para  que  as  ações  de  planejamento  se  revertam  em  melhorias  concretas  na

qualidade de vida das pessoas.

Cabe ressaltar  neste momento que o avanço mais qualitativo que a Assembleia

Legislativa espera dos programas de desenvolvimento do Estado e, particularmente

das  proposições  contidas  no  PPAG,  é  a  redução  dos  níveis  de  pobreza  e

desigualdade que ainda persistem entre nós. A convicção de que essa é uma meta
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fundamental  para  os  mineiros  nos  motivou  a  realizar,  durante  vários  meses

percorrendo todas as regiões do Estado,  um grande seminário legislativo sobre o

tema. A busca de um desenvolvimento mais justo e equilibrado, com oportunidade

para todos, é, a propósito, a diretriz prioritária da Casa para o biênio 2011-2012.

Nesse sentido, foi com muita satisfação que, na sessão plenária final do seminário,

a Mesa da Assembleia promulgou a Emenda à Constituição nº 86, que estabelece

que a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais

constituem, a partir de agora, objetivos prioritários do Estado de Minas Gerais.

Esperamos  que,  juntamente  com  essa  emenda  constitucional,  as  84  propostas

aprovadas no encerramento do seminário,  sintetizando os anseios e as demandas

apresentadas pelos mineiros em 12 encontros regionais e na etapa final, realizada

neste Parlamento, inspirem os trabalhos que estamos iniciando e se reflitam no novo

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental.  Dessas  84  propostas,  Deputado André

Quintão, torço para que pelo menos 80 sejam aprovadas, e me darei por satisfeito.

Esta  audiência  pública  ganha  ainda  maior  relevância  porque  nela  estaremos

também discutindo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o

período 2011-2030, igualmente enviado a esta Casa pelo governo do Estado por meio

de projeto de lei. Analisaremos ainda a Lei Orçamentária Anual - LOA -, que contém a

estimativa  de  receitas  e  a  previsão  de  despesas  para  2012.  Estaremos,  assim,

debatendo  todo  o  sistema de  planejamento  do  Estado  em  curto,  médio  e  longo

prazos. Agradecemos, portanto, às autoridades presentes, aos ilustres expositores e

a  todas  as  pessoas  que  aqui  compareceram,  com  a  convicção  de  que  estamos

fortalecendo  a  necessária  parceria  entre  os  poderes  públicos  e  a  sociedade,  e

contribuindo  para  que  Minas  Gerais  tenha  um  desenvolvimento  mais  justo,

equilibrado,  mais  solidário,  e,  acima de tudo,  muito  mais  cristão.  Muito  obrigado.

Mãos à obra, senhoras e senhores.

Palavras da Secretária Renata Vilhena

Boa tarde a todos. Cumprimento o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Dinis Pinheiro, em cuja pessoa cumprimento as demais autoridades da Mesa, demais

Deputados  presentes,  as  senhoras  e  os  senhores.  É  uma  grande  honra  estar

participando mais um ano deste evento, quando teremos a oportunidade de debater o
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nosso planejamento estratégico de longo e médio prazos. Farei um pequeno resumo

do que contém os nossos PMDI e PPAG.

O  processo  de  planejamento  estadual  iniciou-se  em  fevereiro  do  corrente  ano,

momento  a  partir  do  qual  todo  o  processo  de  revisão  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  e a elaboração do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 se desdobraram em diversas ações e discussões

acerca da estratégia de longo prazo do governo do Estado de Minas Gerais, bem

como de sua Carteira de Programas Estruturadores. Como os senhores bem sabem,

o PPAG 2012-2015 é o instrumento normatizador do planejamento da administração

pública  de  médio  prazo.  É  a  referência  para  a  formulação  dos  programas

governamentais  do  quadriênio,  orientando,  acima  de  tudo,  as  proposições  de

diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. O PPAG define qual será o

escopo de atuação do Estado para um período de quatro anos, ou seja, define os

programas e ações de governo, com suas respectivas metas físicas e orçamentárias,

que serão executados durante esse período.

Os programas que compõem o PPAG 2012-2015 foram estruturados de acordo com

as  diretrizes  estratégicas  de  governo  e  a  disponibilidade  de  recursos,  permitindo

transparência na alocação de recursos e avaliação na aferição de resultados. Em

Minas Gerais, o PPAG é elaborado de forma a assegurar os objetivos de longo prazo

propostos pelo PMDI.

O  PMDI,  que  será  detalhado  no  momento  seguinte,  é  o  instrumento  de

planejamento  de  longo  prazo  responsável  por  balizar  a  elaboração  dos  outros

instrumentos  de  planejamento,  bem  como  o  PPAG  e  a  LOA.  Dessa  forma,  sua

principal  função está na definição da visão de futuro e das diretrizes ou objetivos

estratégicos  do  governo,  estabelecendo,  portanto,  a  estrutura  superior  do  plano

plurianual,  à  qual  devem se vincular  todos os programas e ações de governo.  O

PMDI, desde 2003, apresenta como visão tornar Minas o melhor Estado para se viver.

Essa  visão  é  o  ponto  de  partida  para  a  construção  da  agenda  de  iniciativas  a

estratégicas. A estratégia de desenvolvimento para os próximos 20 anos mantém o

compromisso de Minas Gerais com o desenvolvimento ancorado no binômio ajuste

fiscal e melhorias inovadoras na gestão pública, ambos visando a produção de mais e
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melhores resultados para a população.

A concretização da estratégia proposta no PMDI tem como eixo a gestão para a

cidadania e se traduz mediante definição de 11 redes de desenvolvimento integrado,

as quais explicitam os grandes desafios a serem superados pelo governo. Já o PPAG

observa  essas redes  e  instrumentaliza  os  objetivos  estratégicos  e  os  indicadores

finalísticos pretendidos no PMDI, na forma de programas e ações do governo, indica

as metas físicas e os valores orçados nessas intervenções e no horizonte de quatro

anos. Para esse plano, foram eleitos 31 programas estruturadores, que, em virtude

das solicitações estratégicas do governo, terão um monitoramento especial a partir de

uma  nova  metodologia  de  acompanhamento,  na  forma  de  projetos  e  processos

estratégicos, organizadas sob a lógica de temas e resultados comuns.

No entanto, para contextualizar o momento no qual nos encontramos, vale a pena

retrocedermos um pouco no tempo, quando em 2003 foi implantado o choque de

gestão.  No  ano  em  referência,  Minas  se  encontrava  numa situação  delicada,  de

âmbito  fiscal  e  de  sua  capacidade  de  investimento,  que  era  muito  baixa.  Nessa

época,  o  grande desafio  foi  a  recuperação do equilíbrio  das contas  públicas  e  a

retomada da capacidade de investimento. Assim sendo, duas agendas foram postas

em prática: uma centrada no ajuste fiscal, outra na construção de uma agenda de

desenvolvimento.

A evolução do choque de gestão deu lugar, em 2007, ao Estado para Resultados,

que visava a consolidar e a aprimorar o processo de transformação em curso e a

garantir  a  sua  irreversibilidade.  Buscou-se  melhorar  ainda  mais  a  aplicação  dos

recursos por meio da priorização de metas e da consolidação de uma carteira de

projetos estruturadores orientados para resultados. Nesse momento,  prioridades e

metas foram revistas em sintonia com as estratégias e orientações traçadas no PMDI.

Os resultados obtidos, revelados pela evolução positiva dos indicadores econômicos

e  sociais,  demonstraram  como  o  modelo  de  gestão  implantado  propiciou  a

recuperação  do  papel  do  governo,  além  de  produzir  avanços  importantes  no

atendimento às demandas da sociedade.

Nos  últimos  anos  Minas  tem-se  colocado  diante  de  novos  desafios.  A posição

central que a economia mineira ocupa no Brasil, bem como a diversidade de suas
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regiões e sua grande extensão territorial, continuam a requerer inovações na forma

de  governar.  Se  de  um  lado  foram  alcançados  muitos  progressos  na  oferta  dos

serviços públicos em geral, de outro ainda persistem os problemas relacionados à

redução  da  pobreza,  à  desigualdade  social,  à  diversificação  da  economia,  aos

serviços públicos de saúde, educação e segurança, entre outros.

Neste momento, o desafio de tornar permanentes e contínuas todas as conquistas

atingidas divide espaço com o compromisso do governo de intensificar a evolução da

trajetória de modernização da gestão pública. E, para alcançar a visão de futuro, de

tornar Minas o melhor Estado para se viver, é preciso fazer muito mais, e é com esse

espírito de entusiasmo que essa nova versão do PMDI e do PPAG foi elaborada.

O  compartilhamento  de  responsabilidades  e  a  corresponsabilidade  legalmente

regulada encontram-se no centro dos novos desafios dos Estados contemporâneos e

constitui-se num dos elementos centrais da revisão da estratégia de desenvolvimento

do nosso Estado. Dessa forma, o governo adota o conceito de Estado aberto e em

rede, que atua com outras esferas da sociedade sem perder a sua força de regular a

organização social e as atividades econômicas, um Estado que opera em parceria e

incorpora como pilar a gestão para a cidadania sem negligenciar o equilíbrio fiscal e a

busca  por  maior  produtividade  e  qualidade  no  gasto  público,  ambos  visando  à

produção de mais e melhores resultados para a população.

A gestão  para  a  cidadania  incorpora,  como principal  desafio  para  o  governo,  a

participação  da  sociedade  civil  organizada  na  priorização  e  acompanhamento  da

implementação da estratégia governamental. E, se o governo de Minas já conseguiu

demonstrar à sociedade mineira e ao Brasil que a gestão pública é muito importante,

agora  é  hora  de  demonstrar  que  a  participação  da  sociedade  nas  questões  de

governo e de interesse público é igualmente relevante.

Ressalto que a implantação da gestão para a cidadania está ancorada em quatro

princípios:  transparência,  prioridades  claras,  engajamento  da  sociedade  civil  e

participação com qualidade.

E  é  nessa  direção  que  se  organiza  a  estratégia  de  desenvolvimento  para  os

próximos 20 anos, explicitada no PMDI, que estabelece 11 redes de desenvolvimento

integrado, criadas com o objetivo de proporcionar um comportamento cooperativo e
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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.  Tais  redes  focalizam  metas-síntese  e  se

desdobram em objetivos, estratégias e indicadores com metas de desempenho para

produzir e medir as transformações desejadas em cada uma delas. E é por esses

resultados que o atual governo deverá ser cobrado.

Em relação ao PMDI, as principais mudanças e inovações propostas a esta Casa

são: a incorporação de quatro novos atributos para a visão de futuro, ou seja, a visão

de futuro tornar Minas o melhor Estado para se viver continua sendo o ponto de

partida para a construção de uma agenda de iniciativas estratégicas do governo, a

partir  de 2011.  Porém, a ela incorporamos agora quatro atributos fundamentais:  a

prosperidade,  que  representa  a  aspiração  a  um  ambiente  socioeconômico

desenvolvido,  com  forte  empreendedorismo,  elevada  produtividade  da  economia,

mais e melhores oportunidades de trabalho, educação e alto padrão de bem-estar da

população;  a qualidade de vida,  que exprime o compromisso com a melhora das

condições vividas pela população, conjugando oportunidades de trabalho com acesso

a  serviços  públicos  de  qualidade;  a  sustentabilidade,  que  promove  o  caráter

duradouro e harmônico do desenvolvimento ao longo do tempo, com novos modelos

de financiamento e uso racional dos recursos, vislumbrando as gerações futuras; e a

cidadania, que consiste na garantia dos direitos fundamentais a toda a população

mineira,  ao  mesmo  tempo  em  que  reconhece  e  valoriza  o  indivíduo  como

protagonista no processo de desenvolvimento.

O plano apresenta, em cada uma das 11 redes de desenvolvimento integrado, sua

meta-síntese e se desdobra em objetivos, indicadores e metas para 2015, 2022 e

2030.  Investimos  mais  fortemente  na  identificação  de  indicadores  mais  amplos  e

robustos,  que consigam medir  com maior  clareza os  objetivos que se  pretendem

alcançar em cada dessas redes.

Além do exposto, o PMDI trouxe ainda mais uma inovação: a preocupação com a

integração regional e com o desenvolvimento equalizador perpassa todas as redes e

é afirmada através da  regionalização da estratégia.  O novo plano apresenta uma

caracterização econômica e social das redes de planejamento e o delineamento do
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modelo  de governança para viabilização da gestão  regionalizada e  participativa  e

propõe indicadores e metas de curto prazo a serem monitoradas em cada uma das

regiões do Estado.

A estratégia de regionalização proposta consiste em focalizar ações nos territórios,

de modo a potencializar suas vantagens comparativas e a compensar as carências

territoriais, minimizando as desigualdades regionais.

Já no PPAG, que também será mais bem detalhado aos senhores no momento

seguinte, destaco os programas estruturadores que têm como objetivo transformar

em realidade a visão de futuro por meio de ações concretas e objetivos e resultados

efetivos, visíveis e quantificáveis, imprimindo a marca das realizações do governo.

Tais programas devem ter a capacidade de alavancar, de maneira sinérgica, outras

iniciativas públicas e privadas capazes de multiplicar esses efeitos. No contexto da

elaboração do PPAG, a carteira de programas foi mais uma vez renovada, tendo em

vista alinhá-la aos objetivos estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em

cada  uma  das  redes  de  desenvolvimento.  Dessa  forma,  os  programas  foram

agrupados nas redes em função de sua capacidade transformadora e de sua sinergia

potencial.

A lógica da geração de resultado, porém, foi estabelecida da seguinte maneira: os

produtos, bens e serviços gerados pelos projetos e processos estratégicos de um

mesmo programa promovem em conjunto uma transformação na realidade social que

contribui  para  o  alcance dos objetivos  estratégicos,  das  metas e dos  indicadores

finalísticos,  mensurados  pelas  redes  de  desenvolvimento  integrado.  Percebe-se,

então, que o programa estruturador teve seu escopo ampliado, uma vez que agora

sua grande preocupação está na transformação da realidade de determinada área da

sociedade.

Consoante  os  valores  detalhados  no  PPAG  2012-2015  para  os  programas

estruturadores,  a  saber,  57  bilhões  de  reais,  verifica-se  um  crescimento  de

aproximadamente 85% em relação ao PPAG 2008-2011, já descontada a inflação do

período.  Esse  crescimento  expressivo  na  alocação  de  recursos  reafirma  a

importância  dada  pelo  governo  às  politicas  consideradas  estratégicas  para  o

enfrentamento dos entraves ao desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.
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Do sucesso  dos  Programas  Estruturadores  dependem  a  viabilização  de  diversos

outros projetos, a concretização da visão de futuro do governo e a capacidade de

mobilização de recursos públicos e privados alocados em atividades estruturantes,

geradoras de desenvolvimento socioeconômico. Materializa-se, assim, o ambiente de

planejamento,  orçamento  e gestão que assegurará o desempenho do governo no

próximo quadriênio.

Como  breve  ilustração,  as  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado  com  maior

participação no PPAG 2012-2015 são Educação e Desenvolvimento Humano, com

R$26,59 bilhões de reais,  31,72%; Atenção à Saúde, R$18,95 bilhões,  22,60%, e

Desenvolvimento Econômico e Sustentável, R$17,76 bilhões, 21,19%.

No  que  se  refere  à  distribuição  “per  capita”  projetada  para  os  programas

estruturadores  e  associados  vinculados  às  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,

destaca-se a intensificação de esforços no Grande Norte do Estado, sobretudo com

relação aos programas Educação para Crescer,  Redes Integradas de Serviços de

Saúde, Minas Logística e Infraestrutura de Defesa Social. Com mais de 47 bilhões de

reais destinados à atuação na área de previdência social, essa função configura-se

como a segunda com maior montante de recursos esperados para o PPAG 2012-

2015. Tais gastos são principalmente voltados ao pagamento de inativos da Polícia

Militar  de  Minas  Gerais  e  da Secretaria  de  Educação,  que juntos  somam R$18,5

bilhões  de  reais  do  total  destinado  à  função.  Cabe  considerar  que  as  funções

encargos  especiais  e  previdência  social,  educação,  saúde  e  segurança  pública

representam juntas 78,66%, R$230,5 bilhões de reais do total de recursos previstos

para o PPAG 2012-2015.

Outra  forma  de  consolidação  dos  programas  e  ações  do  PPAG  refere-se  ao

agrupamento  por  área  temática,  compreendendo  os  programas  padronizados,

sociais, de infraestrutura, de desenvolvimento sustentável, temáticos institucionais e

os de gestão e serviços ao Estado. Excetuando os programas padronizados, os quais

concentram os dispêndios obrigatórios e os gastos com manutenção administrativa, o

PPAG apresenta a seguinte composição relativa:  67,81% para programas sociais;

14% para programas de infraestrutura; 8,24% para programas de desenvolvimento

sustentável; 6,44% para programas temáticos institucionais e 3,51% para programas
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de gestão de serviços ao Estado. Logo, do valor total do PPAG 2012-2015, a saber,

R$293,09 bilhões de reais, apenas 35,77%, R$104,83 bilhões de reais, representam

uma margem com algum grau de discricionariedade na aplicação dos recursos.

Os 13 programas arrolados acima representam 83,54% dos recursos alocados nas

políticas sociais em todo o horizonte temporal do plano. No âmbito dos programas

sociais,  destacam-se as funções educação, com R$27,16 bilhões de reais;  saúde,

R$23,18  bilhões  de  reais;  previdência  social,  R$9,5  bilhões  de  reais;  segurança

pública, R$7,46 bilhões de reais; e assistência social, R$1,01 bilhão de reais.

Quanto aos recursos destinados às politicas de infraestrutura no PPAG 2012-2015,

os seis programas representam 89,67% dos recursos, destacando R$11,82 bilhões de

reais para energia e R$2,59 bilhões de reais para transporte.

Quanto  aos  recursos  destinados  às  políticas  de  desenvolvimento  sustentável,

temos  10 programas que representam 88,71% dos recursos  alocados  em todo o

horizonte temporal do plano. Na área de políticas de gestão e serviços, 37,60% dos

recursos alocados nas políticas de gestão e serviços ao Estado em todo o horizonte

temporal  do  plano.  No  âmbito  dos  programas  de  gestão  e  serviços  ao  Estado,

destacam-se  as  funções  administração,  R$3,44  bilhões  de  reais,  na  área  de

administração, e R$83,8 milhões de reais na indústria.

Para finalizar, quero dizer que diante desses desafios iniciou-se a terceira fase do

choque  de  gestão,  a  gestão  para  a  cidadania,  que tem como princípio  a  gestão

regionalizada e participativa, em que o governo propõe um modelo que envolve a

participação da sociedade civil organizada e a regionalização das estratégias e das

políticas públicas identificadas. São, assim, diferentes necessidades e prioridades.

Iniciamos um projeto-piloto nas regiões do Norte de Minas e do Rio Doce para

priorização  dessas  estratégias  junto  à  sociedade  civil,  que  demonstrou  resultado

muito efetivo. Dele temos como produto um caderno de prioridades, que passa a ser

acompanhado por toda a sociedade civil eleita na região. A partir do ano que vem,

nossa proposta é ampliá-lo para as demais regiões de planejamento do Estado, de

forma que a sociedade participe da priorização de nossas estratégias e acompanhe a

execução e as transformações que acontecem de forma regionalizada. Esse era um

grande desafio para o nosso PMDI e o nosso PPAG em cada uma das regiões do
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Estado.

Peço desculpas se me alonguei, mas são pontos muito importantes em que foram

possíveis  os  avanços,  dado  nosso  histórico,  desde  2003,  de  uma  prática  de

planejamento já consolidada na administração pública. A Adriane e o André poderão

detalhar todos os números que expus, de forma que cada um dos senhores e cada

uma das senhoras os  entendam e deem sugestões. Bom trabalho a todos e boa

tarde.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Boa tarde a todos os presentes. Na

sequência,  passarei  a palavra ao Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  parceiro  importante  na  condução  dos

trabalhos,  uma vez que,  desde,  2003,  as  audiências  de  formulação  e revisão do

PPAG  têm  sido  realizadas  em  parceria  também  com  essa  Comissão.  Portanto,

saliento a importância da presença e da palavra, neste momento, do Deputado Zé

Maia.

O Deputado Zé Maia - Boa tarde a todas e a todos. Deputado André Quintão, antes

ouviremos o Deputado João Vítor Xavier, relator do PMDI. Falaremos na sequência, e

o Deputado André Quintão coordenará os debates com nossos convidados. Deputado

João Vítor Xavier.

Palavras do Deputado João Vítor Xavier

Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Deputado Zé Maia, em cuja pessoa

cumprimento toda a Mesa; e a Deputada Luzia Ferreira, em cuja pessoa cumprimento

todos os parlamentares. Cumprimento também o Deputado Bosco, que está aqui, e

as senhoras e os senhores.

Tive  a  responsabilidade  e  a  honra  de  ser  indicado  pelo  Deputado  Zé  Maia,

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa, para

relatar o PMDI, nosso planejamento a longo prazo que agora vai até 2030. Se, por um

lado, não carrego a experiência do Deputado Bonifácio Mourão, que estava presente

até agora, tenho uma responsabilidade diferente. Por ser um dos Deputados mais

jovens da Casa, tenho a responsabilidade de saber que aqui estamos construindo o

planejamento,  do  qual,  muito  provavelmente,  participarei  ativamente,  senão como

parlamentar, como cidadão de Minas Gerais. É uma responsabilidade que se torna
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ainda maior, levando-se em conta que serei pai daqui a quatro meses. Isso que está

em minhas mãos é o planejamento do futuro de todos nós e também do futuro de

meu filho que chegará em quatro meses.

Espero que ele esteja saudável daqui a 20 anos e usufruindo principalmente da

meta-síntese, que é transformar Minas Gerais no melhor Estado para se viver. Só

conseguiremos isso por meio de uma gestão eficiente e eficaz, por meio do combate

ativo da corrupção no serviço público e, principalmente, com o bom uso e o bom

gasto do dinheiro público em todas as partes do nosso Estado e do Brasil. Temos a

consciência  de  que  Minas  tem  avançado  muito  nos  últimos  anos,  por  meio  de

políticas  públicas que primam pelo bom uso do dinheiro público,  pelo respeito às

contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  pela  boa  capacidade  de  investimento  e

principalmente pelo respeito aos mineiros e às mineiras. Temos certeza absoluta de

que construiremos também, por meio de medidas fiscais  de curto,  médio e longo

prazo - como no caso do PMDI -, um Estado melhor para vivermos em 2020, 2025 e

2030. Esperamos que Minas Gerais, na sua plenitude, seja o melhor Estado para se

viver.

Deputado  Paulo  Guedes,  que  adentra  o  recinto  neste  momento,  com  essa

construção teremos o Estado de Minas Gerais, que tem o tamanho de um país, o

tamanho de uma nação, respeitando suas desigualdades culturais e, principalmente,

fazendo  com  que  essas  diferenças  tenham  equilíbrio  no  tocante  a  investimento

público e oportunidades para as pessoas. Dessa forma, haverá chances para cada

mineira e cada mineiro que se encontram do extremo Sul de Minas, na divisa com

São Paulo, ao extremo Norte de Minas, na divisa com a Bahia, a fim de que tenham

um futuro melhor  para si  e  para seus filhos.  Temos a certeza de que o caminho

apresentado pelo governo do Estado é construir um Estado melhor para cada um de

nós, por meio do combate profundo, sistemático e firme à pobreza e à desigualdade.

Esse é o caminho para construirmos uma Minas Gerais melhor. O combate à pobreza

só se dá, de maneira efetiva, com gasto equilibrado, responsável e com a decisão de

governo de investir para se ter um Estado melhor e uma população mais igualitária,

numa  situação  em  que  todos  tenham  condições  de  viver  melhor,  com  acesso  à

educação, à saúde e ao emprego. O Estado de Minas Gerais, em 2030, sem pobreza
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e sem desigualdades, é um desafio que todos nós temos pela frente, mas teremos de

dar, a partir de agora, este primeiro passo, com o PMDI.

Que  Deus  abençoe  a  todos  nós,  que  aqui  estamos  para  trabalhar!  Que  Deus

abençoe esta Casa e o governo de Minas, para que possamos, não apenas no papel

mas também na prática, construir uma Minas Gerais com menos desigualdade e com

mais  oportunidades.  Que possamos,  principalmente,  realizar  a meta-síntese deste

projeto que está nas minhas mãos: tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver

em 2030. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Zé Maia

Queria agradecer a presença e a contribuição de cada um de vocês aqui, neste

evento.  Cumprimento  o  Deputado  André  Quintão,  pois  desde  que  assumiu  a

Comissão de Participação Popular tem dado à discussão das peças que compõem o

Orçamento do Estado de Minas Gerais uma contribuição inestimável, sobretudo no

contato com a sociedade civil  organizada. A Assembleia tem feito  esse trabalho a

várias mãos, e o Deputado André Quintão tem exercido um papel importante neste

processo de discussão.

Da mesma forma, quero cumprimentar os parlamentares presentes, especialmente

o Deputado João Vítor Xavier, pela forma inovadora como tem conduzido a relatoria

do PMDI. V. Exa. acaba de chegar aqui, mas vem com uma bagagem da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte  e,  sem  dúvida  alguma,  tem  trabalhado  muito  nesse

projeto do PMDI. Esse é um enorme desafio, porque ele traz a estratégia do governo

de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa, enfim, de todos nós. É uma estratégia

para  os  próximos  20  anos.  Minas  Gerais  tem  essa peculiaridade:  PMDI  tem  um

planejamento para 20 anos; PPAG, um planejamento de médio prazo para 4 anos; e a

própria  Lei  Orçamentária  para  ser  executada  no  ano  seguinte.  É  um  sistema

sofisticado de peças orçamentárias e, sobretudo, de inovação. E está sendo feito o

debate com a sociedade civil organizada.

A presença de cada um de vocês aqui e sua contribuição, sem dúvida alguma,

trazem a todos nós, parlamentares, subsídios importantes. Certamente a contribuição

de cada um de vocês norteará os nossos trabalhos aqui, tudo isso visando a que os

objetivos  contidos  nessas  peças  orçamentárias  cheguem  à  população  de  Minas
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Gerais. Se os investimentos e as ações previstas no PMDI, no PPAG, na LDO e na lei

orçamentária  se  destinam à  sociedade,  é  fundamental  que nós,  obrigatoriamente,

ouçamos  os  destinatários  dessas  ações,  para  fazermos  a  maior  justiça  social

possível.  Essa é a razão desta convocação.  Trazer  aqui vocês, para que possam

ouvir, falar e apresentar sugestões. Acho que o ponto alto do processo de discussão

do orçamento em Minas Gerais é a presença de cada um de vocês aqui,  com a

contribuição inestimável que certamente cada um tem dado. Isso tem ocorrido em

anos anteriores, com altíssimo nível e enorme contribuição de cada um de vocês ao

Parlamento  mineiro.  Estão  aqui  também o  meu  caro  Deputado  André  Quintão;  o

Subsecretário André Abreu Reis; o Dr. Geraldo de Morais Júnior, representando o Dr.

Jairo Léllis, Chefe da Polícia Civil; e a Dra. Adriane Ricieri, Subsecretária da Seplag.

É  importante  destacar  a  parceria  do  governo  do  Estado.  Sempre  houve  uma

enorme facilidade dos órgãos do governo de virem ao Parlamento discutir  com a

Assembleia  e  com  a  sociedade,  com  disposição,  boa  vontade  e  enorme

conhecimento. A parceria do governo do Estado em vir aqui, abrir, conversar, dialogar.

Às vezes o Poder Executivo fica um pouco distante da sociedade, mas há que se

fazer justiça que o governo de Minas tem procurado essa parceria com o Parlamento

mineiro,  sobretudo  com  a  sociedade  civil  neste  debate.  Agradecemos  muito  a

disposição, a disponibilidade, a boa vontade e o comprometimento dos técnicos, dos

políticos, enfim, dos que compõem o governo de Minas Gerais, a enorme contribuição

nesse  processo  de  discussão,  que,  em princípio  e  no  passado,  era  apenas  uma

discussão no Parlamento. Hoje essa discussão está sendo feita com o governo do

Estado e com sociedade civil, ampliando muito o debate. Quando se amplia o debate,

sem dúvida  alguma quem ganha é  a  população de Minas Gerais.  São  essas  as

nossas palavras. Passamos a palavra ao Deputado André Quintão, para coordenar os

debates e continuar os trabalhos, e agradecemos a presença de cada um de vocês.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Iniciamos a nova etapa de trabalho dizendo que, neste primeiro

dia, hoje, o objetivo é haver um nivelamento sobre informações da atualização do

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI - e da estratégia do PPAG 2012-

2015. Teremos duas exposições, da Sra. Adriane e do Sr. André Reis, e abriremos
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para  perguntas  gerais  e  esclarecimentos  sobre  as  exposições,  lembrando  que

amanhã,  terça-feira,  e  quarta-feira,  as  redes,  que serão  aqui  apresentadas,  onde

estão os programas estruturadores... Este ano há uma boa novidade: as comissões

temáticas da Assembleia estão plenamente incorporadas no processo e coordenarão

o  trabalho  que,  quem  já  participa,  conhece.  A  exposição  dos  programas

estruturadores, com um espaço de discussão e de apresentação de sugestões, que

são processadas e formatadas tecnicamente  pelo corpo de Consultores  da Casa.

Agradecemos  o  Superintendente  de  Planejamento,  Gestão e  Finanças  da  Polícia

Civil,  Dr.  Geraldo  de  Morais  Júnior,  e  a  todos  os  integrantes  desta  Mesa,

particularmente  os  Deputados  Zé  Maia  e  João  Vítor  Xavier,  além  dos  demais

Deputados  presentes  aqui  no  Plenário.  Com  a  palavra,  a  Sra.  Adriane  Ricieri,

Subsecretária de Gestão da Estratégia Governamental da Seplag, que disporá de até

30  minutos  para  fazer  a  apresentação  da  atualização  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2011-2030.

Palavras da Sra. Adriane Ricieri

Boa  tarde  a  todos.  Cumprimento  o  Sr.  Deputado  André  Quintão,  Presidente  da

Comissão de Participação Popular, e em sua pessoa, os demais integrantes da Mesa.

Senhoras e Senhores. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui nesta

Casa e a oportunidade de apresentar a todas as senhoras e a todos os senhores o

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,  com horizontes para 2030, revisado

neste ano de 2011.

Para contextualizar,  antes  de  entrar  no PMDI propriamente dito,  perpassaremos

pelas três gerações do choque de gestão, que culminou com a terceira geração, e a

necessidade, de revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Tivemos a

primeira geração, que foi o choque de gestão, propriamente dito, em que se buscou o

ajuste  fiscal  e,  por  consequência,  o  equilíbrio  fiscal;  a  segunda  geração,  com  a

melhoria  do desempenho gerencial,  visando a resultados,  com a consolidação da

prática de acompanhamento dos projetos nos órgãos centrais, bem como ferramentas

para  aumento,  com  foco  em  resultados,  culminando  no  Estado  para  Resultados.

Enfim, a terceira geração, que é o Estado em Rede, com uma estratégia maior de

gestão  para  a  cidadania.  Foi  a  partir  dessa  terceira  geração  que  sentimos  a
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necessidade de promover uma nova revisão no plano, elaborado, a princípio, na sua

primeira versão, em 2003, revisado em 2007, e agora na sua terceira revisão. Antes

de entrar no detalhamento do plano, trouxe aqui um vídeo para ilustrar uma pequena

síntese do que consiste todo esse processo de revisão.

- Procede-se à exibição do vídeo.

A Sra. Adriene Ricieri  - Dando continuação à apresentação, o que passamos no

vídeo foi uma pequena síntese que tentarei detalhar ao longo da minha exposição.

Alinhamento dos instrumentos de planejamento e gestão. O PMDI é a nossa visão de

longo prazo, que prevê o horizonte de 2030, e onde estão estabelecidas as diretrizes

estratégicas.  Compõem o PMDI  a  visão  de  futuro,  os  objetivos estratégicos  e  as

redes de desenvolvimento, no total de 11. O nosso planejamento de médio prazo, que

se configura no PPAG, é a materialização dessa estratégia em políticas públicas, a

vigorar no período de 2012 a 2015. Compõem o PPAG os programas estruturadores,

os  programas associados, os  programas especiais  e os valores plurianuais.  A Lei

Orçamentária  Anual  –  LOA  –,  que  se  compõe  de  detalhamento  da  receita  e

detalhamento  da  despesa  plurianuais,  fixa  receitas  e  autoriza  despesas  para  o

período de 2012.

A revisão do PMDI foi dividida em algumas etapas. Julguei importante falar sobre

isso para que vocês conheçam o processo de construção dessa revisão e desse novo

documento submetido à Assembleia Legislativa em forma de projeto de lei. A primeira

etapa diz respeito à coleta de insumos para a estratégia. A partir do planejamento do

projeto foi feita uma entrevista com o Governador Antonio Anastasia, bem como com

os principais executivos e dirigentes do governo, além de uma análise documental e

uma atualização do inventário de projetos e processos estratégicos que estavam em

vigor  e  os  novos  que  estavam  em  elaboração  –  foi  feito  um  inventário  bastante

extenso. A revisão dos cenários até então expostos no PMDI em vigor e uma série de

estudos  situacionais  foram  subsídios  importantes  na  primeira  etapa  de  coleta  de

insumos.

A segunda fase consistiu no alinhamento e validação da estratégia. Foi feita uma

oficina com os principais dirigentes do Poder Executivo, além de especialistas. Os

principais insumos, além do programa de governo, foram a agenda de melhorias e o
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PMDI atual. A partir desses três instrumentos foi elaborado um caderno de trabalho,

enviado à oficina para que a estratégia fosse discutida. O terceiro momento se refere

à consolidação do PMDI e o alinhamento setorial. A partir da oficina consolidamos a

primeira versão desse documento e extraímos as diretrizes para que todos os órgãos

fizessem o seu alinhamento setorial. A primeira versão foi submetida ao Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social, que é quem aprova o PMDI e o submete à

Assembleia Legislativa em forma de projeto de lei. Esse conselho é composto por

todos  os  Secretários  de  Estado,  além  de  representantes  de  entidades  de  classe

indicadas pelo governo, a partir de formadores de opinião. A partir daí, o PMDI foi

encaminhado  a  esta  Casa.  A quarta  fase  foi  a  estruturação do novo  portfólio  de

programas estruturadores com projetos e processos estratégicos, que compuseram o

novo PPAG 2012-2015.  A quinta fase é a consolidação desse novo portfólio,  bem

como a definição do modelo de monitoramento e gestão expandida. A partir  desta

instauração do Estado em rede, dos seus novos arranjos institucionais que permitem

essa gestão de rede, o Estado também está definindo uma nova forma de prover todo

monitoramento das políticas e dos programas estruturadores.

A organização  do  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  é  formado  por  alguns

elementos. Então temos as tendências e incertezas críticas tanto para mundo, Brasil

e  Minas  Gerais.  Então  foi  feita  uma  revisão  dos  cenários  que  consta  do  novo

documento  onde  também  indicamos  as  fragilidades  e  potencialidades  do  nosso

Estado. Os macrodesafios para 2030 estão configurados a partir da visão de futuro.

Foram adicionados atributos a essa visão, além de grandes desafios estratégicos.

Os objetivos estratégicos estão organizados a partir  das redes de governo onde

cada uma delas tem os objetivos estratégicos de médio e longo prazos, estratégias

prioritárias e alguns indicadores e metas de médio e longo prazos. Alguns desses

indicadores, os que foram possíveis e que são passíveis de regionalização, foram

regionalizados.  Quanto  aos  instrumentos  de  desdobramento  dessas  estratégias,

permanecem  os  programas  estruturadores,  só  que agora  divididos  em  projetos  e

processos estratégicos, cada um com uma forma de monitoramento específica, além

dos instrumentos já vigentes, como a Agenda Setorial, as Estratégias Regionalizadas

e  o  Acordo  de  Resultados  que  permanecem  como  um  instrumento  de
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contratualização no governo de Minas Gerais.

Visão de futuro e seus atributos. A visão de futuro para Minas Gerais permanece a

mesma do PMDI, que é tornar Minas o melhor Estado para se viver. Essa é a visão

que temos perseguido até aqui e continuaremos perseguindo nos próximos anos. Só

que a essa visão foram incorporados alguns atributos de valor, como prosperidade,

qualidade de vida, sustentabilidade e cidadania. Em que consiste cada um desses

atributos? A prosperidade representa a aspiração de um ambiente socioeconômico

desenvolvido, com forte empreendedorismo, elevada produtividade econômica, mais

e melhores oportunidades de trabalho,  educação e bem-estar da população.  Uma

economia dinâmica, competitiva, com forte dose tecnológica, inclusiva e diversificada,

pressupondo  uma  infraestrutura  adequada  que  incorpora  novas  formas  de

organização  da  produção,  adota  a  inovação  permanente,  além  de  fortalecer  a

identidade, inserindo Minas, cada vez mais, nos mercados globais e na economia do

conhecimento.

A qualidade de vida exprime o compromisso com a melhoria das condições vividas

pela população, conjugando oportunidades de trabalho, além de acesso a serviços

públicos de qualidade, em especial os referentes à educação, à saúde e à segurança.

Além disso, busca a ampliação permanente das capacidades individuais e coletivas

da  autonomia  e  da  emancipação  social.  Quanto  à  sustentabilidade,  o  principal

objetivo é promover o caráter duradouro e harmônico do desenvolvimento com novos

modelos de financiamento,  a partir  do uso racional de recursos, harmonizando as

dimensões  ambiental,  política,  econômica  e  social.  Além  disso,  pressupõe  a

transparência e a austeridade, bem como um ambiente seguro e confiável, propício à

atração e à retenção de investimentos.

O atributo “cidadania” consiste na garantia dos direitos fundamentais à população

mineira, ao mesmo tempo que se reconhece e valoriza o indivíduo como protagonista

no  processo  de  desenvolvimento;  buscando  igual  acesso  às  oportunidades  e  a

participação do cidadão na formulação e no monitoramento das políticas públicas e

nas questões de interesse público.

Enquanto a primeira e a segunda geração do choque de gestão levaram o Estado

até  o  cidadão,  a  terceira  geração,  a  partir  dessa  visão  de  futuro,  e  com  esses
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atributos incorporados, aproxima o cidadão do governo, a fim de que ele seja não só

coautor dessas políticas, mas também exerça um papel importante no monitoramento

delas.

Salientamos  10  desafios  que  conduzem  toda  a  nossa  atuação  ao  longo  dos

próximos anos, os quais devem ser enfrentados pelas estratégias, pelos indicadores

e pelas metas que serão expostos,  com maior  detalhe,  posteriormente.  São eles:

reduzir  a  pobreza  e  as  desigualdades;  aumentar  o  número  de  empregos  e  as

possibilidades de realização profissional;  garantir  o  direito  de morar  dignamente e

viver bem; desenvolver e diversificar a economia mineira e estimular a inovação; viver

mais e com saúde; transformar a sociedade pela educação e pela cultura; aumentar a

segurança e  também a sensação de segurança;  promover  e  garantir  a  utilização

sustentável  dos  recursos  ambientais;  ampliar  e  modernizar  a  infraestrutura  e  os

serviços públicos; assegurar os direitos fundamentais e fomentar a participação do

cidadão.  Esses  são  objetivos  a  serem  perseguidos  nos  próximos  anos,  com

estratégias materializadas a partir dos nossos programas estruturadores.

O  nosso  mapa  estratégico,  a  partir  dessa  revisão,  configura-se  da  seguinte

maneira:  o  Qualidade  e  Produtividade  do  Gasto,  assim  como  o  Estado  para

Resultados,  passam  a  ser  pressupostos  nessa  nova  geração,  que  tem  como

estratégia maior a Gestão para a Cidadania. Esses três componentes estão inseridos

na rede de governo integrado, eficiente e eficaz, que tem como meta-síntese a gestão

pública efetiva e próxima da sociedade. Essa é a base de nosso mapa estratégico.

Na sequência, temos mais três redes de desenvolvimento integrado:  a Rede de

Tecnologia e Inovação, que atribuímos à meta-síntese “Ciência, tecnologia e inovação

para o desenvolvimento e cidadania”; a Rede de Infraestrutura, com a meta-síntese

“Infraestrutura adequada proporcionando mais competitividade e qualidade de vida”; e

a  Rede  de  Cidades,  com  “Cidades  com  mais  qualidade  de  vida  e  ordenamento

territorial”.

Em seguida, mais três redes: a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável,

que  pressupõe  uma  economia  dinâmica,  mais  diversificada,  competitiva,  com

crescimento sustentável e inclusivo; a Rede de Desenvolvimento Rural, com maior

produção e qualidade na agricultura familiar e no agronegócio de Minas Gerais; e a
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Rede de Identidade Mineira, com o Estado mais singular, diverso e criativo na cultura,

no esporte e no turismo. Também há a Rede de Defesa e Segurança, promovendo

elevada sensação de segurança, menos violência e criminalidade.

Mencionem-se  ainda  a  Rede  de  Educação  e  Desenvolvimento  Humano,  dando

amplo  acesso  à  educação  de  qualidade  e  facilitando  o  acesso  ao  mercado  de

trabalho, a Rede de Atenção em Saúde, promovendo maior qualidade e expectativa

de vida; a Rede de Desenvolvimento Social e Proteção, que está na ponta desse

mapa estratégico, combatendo a pobreza e a desigualdade social. Essas redes estão

sendo elaboradas a partir dos programas estruturadores distribuídos entre elas para

que  se  consiga  atingir  os  atributos  de  valor,  prosperidade,  qualidade  de  vida,

sustentabilidade e cidadania e se materialize a nossa “visão de futuro”, que é a de

“tornar Minas o melhor Estado para se viver”.

Darei  mais detalhes de cada uma das redes,  com as principais estratégias  que

definimos,  e  de  alguns  indicadores  e  algumas  metas  estabelecidas  para  esses

indicadores,  além  dos  objetivos  estratégicos  estabelecidos  para  cada  uma delas.

Quanto à Rede de Educação e Desenvolvimento Humano, trouxe alguns dados para

podermos nos situar e até mesmo fazer uma conexão com os indicadores e as metas

que foram estabelecidas para essa rede. Vou destacar alguns dados: o mercado de

trabalho  de  Minas  Gerais  em  2010,  em  milhares:  vagas  sem  colocação,  121;

profissionais  sem colocação,  485;  pessoas  inscritas,  596;  vagas,  222;  e  pessoas

colocadas, 101.

A escolaridade média da população de 25 anos ou mais: países do OCDE, de 12 a

14; o Brasil com 7; a Região Sudeste, com 7,7; e Minas Gerais, com 6,9. É importante

dizer que a escolaridade média da população do Brasil joga o nosso IDH para baixo.

Alguns outros dados: o percentual de alunos por padrão de desempenho no 5º ano

do ensino fundamental no período de 2006 a 2010. Podemos observar que o padrão

baixo tem diminuído ao longo do tempo; o padrão recomendado, em Português já

chega  a  43,3%,  em  2010,  e  em  Matemática,  a  59,4%.  Em  outros  indicadores,

veremos  que  as  metas  pactuadas  são  bastante  ousadas  em  relação  aos  dados

apresentados.

Quais as transformações que esperamos a partir desse novo plano para essa rede
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de desenvolvimento? Os objetivos estratégicos: acelerar o aumento da escolaridade

média da população; consolidar a rede pública como um sistema inclusivo de alto

desempenho; aumentar o emprego e a renda; romper o ciclo da pobreza e reduzir a

desigualdade  social.  Esses  são  alguns  dos  objetivos  para  os  quais  foram

estabelecidos indicadores e metas a serem atingidos.

Alguns indicadores para essa rede: escolaridade média da população adulta (25

anos ou mais): a situação atual é de 6,9; nossa proposta é que suba para 8 em 2015;

para 9, em 2022; e para 12, em 2030.

Quero  destacar  outros  indicadores:  o  Ideb  do  ensino  médio,  rede  estadual:  a

situação  atual  é  de  3,6;  as  nossas  metas  para  2015,  2022  e  2030  passam,

respectivamente, por 4,4; 5,3; chegando a 7.

Todas  as  metas  foram  elaboradas  a  partir  de  parâmetros  técnicos,  de  alguns

históricos e de “benchmarking”, estudados ao longo do processo de revisão do PMDI.

Quanto  ao  percentual  de  alunos  do  5º  ano  do  ensino  fundamental  no  nível

recomendável de proficiência em Matemática, a situação atual é de 48,7%; nossa

proposta é que cheguemos a 56,9% em 2015, a 70% em 2022 e a 88,9% em 2030.

Vale destacar que estamos falando em rede pública, não apenas em rede estadual.

Pressupomos  a  visão  em  rede  que  este  governo  está  propondo,  e  que  revela

ousadia.

Outro indicador a destacar é o Pisa, o percentual de alunos no nível recomendável

em leitura. Ressaltando que tomamos como referência de fonte países do OCDE, a

situação atual é de 30,7%; estamos propondo 37% para 2015, 44% para 2022 e 57%

para 2030.

Vemos aqui outros indicadores em que também tomamos por base os países do

OCDE.

Aqui, algumas estratégias prioritárias para essa rede. A primeira é desenvolver os

professores desde a sua formação até o seu desempenho em sala de aula, dando

ênfase à formação superior, à avaliação e à premiação por resultados, à formação

continuada, ao apoio metodológico e à valorização profissional.  Outra estratégia é

universalizar o acesso e ampliar a atratividade do ensino médio, uma das prioridades

deste  governo.  Outras  estratégias  são:  desenvolver  a  capacidade  gerencial  dos
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Diretores de escolas públicas; elevar a qualidade da educação de forma sustentável;

implantar ampla parceria entre entidades governamentais e privadas, para um grande

esforço de qualificação, capacitação e formação profissional  técnica de qualidade;

implantar  a  Rede  Mineira  de  Trabalho,  visando  à  melhoria  da  qualidade  na

preparação da mão de obra e à ampliação das oportunidades profissionais, um dos

grandes problemas atuais; e identificar as cidades com baixo dinamismo econômico,

renda e nível de emprego, para a criação de oportunidades profissionais.

Vemos  aqui,  na  Rede  de  Defesa  e  Segurança,  alguns  dados  situacionais.

Ressaltando que o último ano registrado foi 2010, podemos observar que a evolução

da  taxa  de  homicídios  por  100  mil  habitantes  em  Minas  Gerais  vem  caindo

gradativamente desde 2003.

Entre as principais transformações a partir dos objetivos estratégicos estabelecidos

para essa rede, podemos destacar: reduzir a incidência de violência, de criminalidade

e de desastres nas áreas urbanas e rurais; ampliar a segurança e a sensação de

segurança;  combater  o  consumo  e  o  tráfico  de  drogas  e  reduzir  a  violência  no

trânsito. Vemos aqui alguns indicadores que vale a pena destacar. A situação atual,

registrada em 2010, da taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes é de 296,1; a

meta é reduzi-la para 244 em 2015, 197 em 2022 e 161 em 2030. Quanto à taxa de

mortalidade por uso de drogas, a situação atual, também registrada em 2010, é de

6,2; a meta é reduzi-la para 5,5 em 2015, 3,5 em 2022 e 2,8 em 2030.

Entre as estratégias prioritárias estabelecidas para essa rede, temos: consolidar a

integração das ações das Polícias Civil e Militar, da Defensoria Pública, do sistema

prisional e socioeducativo e do Corpo de Bombeiros Militar, compartilhando não só a

formação e a qualificação continuada e os bancos de dados, mas também métodos

de  gestão,  informações  e  conhecimentos;  modernizar  as  técnicas  de  gestão  e

aumentar a integração dos sistemas socioeducativos e prisional; prevenir a violência

e os sinistros no meio urbano; aumentar a efetividade das políticas contra as drogas e

prevenir acidentes no trânsito.

Aqui,  vemos  alguns  dados  situacionais  que  vale  a  pena  destacar  na  Rede  de

Atenção  em  Saúde.  O  primeiro  é  esperança  de  vida,  ao  nascer,  em  anos,  nas

grandes regiões do Brasil, nos anos de 2000, 2008 e 2009: Minas Gerais chega a
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75,1 anos em 2009.

A  taxa  de  anos  potenciais  de  vida  perdidos  por  doenças  cardiovasculares  e

diabetes,  por  mil  habitantes  em  Minas  Gerais,  entre  2002  a  2009,  em  valores

percentuais  chega  a  14,1%.  Algumas  transformações,  distribuídas  a  partir  dos

objetivos  estratégicos  para  essa rede:  universalizar  o  acesso à  atenção  primária;

reduzir as disparidades regionais no atendimento à saúde; melhorar os indicadores

de  morbimortalidade  relativos  à  população  juvenil;  estimular  maior  cuidado  do

cidadão com a  própria  saúde.  Para  que possamos  atingir  esses  objetivos,  vários

programas – que se poderão conferir no novo PPAG - foram estruturados para isso.

Eis alguns indicadores e metas estabelecidas: a esperança de vida ao nascer em

anos: a nossa situação atual, com dados apurados até 2009, é de 75,1%. A nossa

meta, em 2015, é de 76,3%; em 2022, 77,7%; em 2030, 79,3%. Um outro dado que

vale  a  pena  destacar  é  a  taxa  de  mortalidade  infantil  por  mil  nascidos  vivos.  A

situação atual, com dados já de 2010, é de 13,1%. Em 2015, a meta é reduzir para

9,9%; em 2022, para 7,5%; em 2030, para 5,5%. Algumas estratégias prioritárias:

expandir e aprimorar as redes de atenção à saúde; desenvolver, implantar e manter

ações de estímulo ao autocuidado; universalizar e aprimorar a qualidade da atenção

primária com foco na população usuária do SUS; ampliar a cobertura e o número de

equipes do Programa Saúde da Família – PSF -; integrar órgãos públicos e instâncias

não governamentais.

Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção.  Alguns  dados  situacionais.  Esse

quadro corresponde ao percentual da população considerada extremamente pobre,

de 1991 a 2010; no entanto, percebemos que, em 2010, em Minas Gerais o índice já

caiu para 4,64% contra 8,53% no Brasil.  Alguns objetivos estratégicos: erradicar a

miséria em Minas Gerais; reduzir a desigualdade social. A área social tem sido uma

prioridade muito grande neste governo, e isso pode ser percebido em várias de suas

políticas. Alguns indicadores e metas que valem a pena destacar: no que se refere à

proporção de pobres, a nossa taxa atual é de 15%. A meta, em 2015, é reduzir para

8,4%; em 2022, para 5,7%; até chegarmos a 3,7% em 2030. Algumas estratégias

prioritárias: consolidar o Sistema Único de Assistência Social – Suas -; aumentar o

acesso à moradia segura; promover a segurança alimentar e nutricional.
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Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Juntamos duas grandes áreas

muito importantes: o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Alguns objetivos

estratégicos  importantes:  alcançar  maior  crescimento econômico do trabalho  e da

renda; incrementar a promoção, a atração e a retenção de investimentos; diversificar

a  base  econômica  e  promover  sinergia  entre  os  setores  produtivos;  ampliar  a

inserção de Minas na economia nacional e na economia global. Alguns indicadores:

razão entre o PIB e a renda “per capita” de Minas Gerais e do Brasil. A nossa situação

atual  é de 0,89%. Em 2015,  a meta é 0,94%, até chegarmos a 1,06% em 2030.

Algumas  estratégicas  prioritárias:  garantir  um  ambiente  de  negócios  atrativo  e

competitivo;  reconfigurar  o  arranjo  institucional  de  promoção  do  desenvolvimento

econômico e sua governança; tratar adequadamente resíduos sólidos; elaborar um

plano  estratégico  para  um  novo  ambiente  econômico;  implementar  os  planos  de

proteção à biodiversidade e os planos de mudanças climáticas.

Rede de Tecnologia  e Inovação.  Destacarei  duas  das principais  transformações

esperadas:  ampliar  a  inserção de Minas  Gerais  na  economia do  conhecimento  e

promover  a  inovação  ambiental.  Indicadores  e  metas.  Podemos  destacar  a

participação de Minas nos pedidos de patentes, por exemplo: a situação atual é de

8,8%,  e  a  meta  é  de  16,5%  para  2030.  Algumas  estratégias  prioritárias  são

impulsionar  o  desenvolvimento  de  setores  importantes  no  futuro,  como

eletroeletrônica, TI, ciências da vida, biotecnologia; criar instrumentos de incentivo e

transformação  do  produto  do  conhecimento  em  negócio;  reestruturar  o  Sistema

Mineiro de Inovação - Simi.

Na Rede de Desenvolvimento Rural, vale a pena destacar os objetivos de aumentar

a  produtividade  e  a  competitividade  na  área  rural  e  valorizar  os  produtos  da

agricultura  familiar,  que  é  o  grande  mote  dessa  rede.  Alguns  indicadores  que

destacamos são: o índice da distorção de idade-série no ensino fundamental da rede

pública, no meio rural, que hoje é de 24,8% - a meta para 2030 é reduzir esse índice

para 6,2% - e a participação de Minas Gerais no PIB do agronegócio nacional, que

hoje chega a 12,4% - a meta para 2030 é 17,2%. Algumas estratégias prioritárias são

agregar valor à produção agropecuária, promover a inclusão produtiva e fomentar e

regularizar os empreendimentos agroindustriais de pequeno porte.
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Na Rede de Identidade Mineira, da qual fazem parte as áreas de esporte, cultura e

turismo, vale destacar: preservar e proteger o nosso patrimônio cultural; tornar Belo

Horizonte mais competitiva e atrativa de grandes negócios; fortalecer a identidade

cultural mineira. Destaco um indicador que é o total de empregos em artes, cultura,

esporte e recreação, que hoje tem índice de 11,7% e meta de 14% para 2030. Há

algumas estratégias prioritárias: potencializar o legado da Copa do Mundo, tão em

voga  neste  momento,  bem  como  a  realização  de  outros  grandes  eventos

internacionais e nacionais, e trabalhar em rede para gerar empregos de qualidade

nas áreas da cultura, do esporte e do turismo.

Na Rede de Cidades, há alguns objetivos estratégicos a destacar. O primeiro deles

seria melhorar  a qualidade de vida nas cidades,  além de garantir  o  ordenamento

territorial com governança ambiental. O indicador que destaco aqui é o percentual de

domicílios em aglomerações subnormais. A situação atual é de 2,3%, e a meta para

2022 é que ele seja menor que 0,5%. Destaco como estratégia prioritária para essa

rede melhorar a mobilidade e a acessibilidade nas principais cidades mineiras.

Na Rede de Infraestrutura, alguns objetivos estratégicos são ampliar e diversificar a

infraestrutura,  além  de  modernizá-la.  Alguns  indicadores  importantes  são:  o

percentual de domicílios com acesso à rede de esgoto ou fossa séptica, por exemplo,

hoje chega à taxa de 79,6%, e a meta é de 100% para 2030; o percentual da malha

rodoviária de Minas Gerais em ótimas ou boas condições de conservação hoje é de

31,6% e a meta é de 63,2% para 2022. Algumas estratégias prioritárias são melhorar

a qualidade da malha viária - mais uma vez explorar o evento da Copa do Mundo - e

implantar o “hub” logístico no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Por  último, destaco como objetivos estratégicos da Rede de Governo Integrado,

Eficiente e Eficaz ampliar e melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços e do

gasto público, além de ampliar a efetividade das políticas públicas. Alguns indicadores

que podemos destacar aqui são o índice de sustentabilidade fiscal, que hoje chega a

82,58%; a meta é chegar a 86,05% em 2030. O índice de eficiência fiscal operacional

também é muito importante; hoje é de 3,95%, e a meta para 2030 é 3,30%. Vale

destacar algumas estratégias: aumentar a qualidade e a produtividade dos gastos

públicos, além de permitir que os avanços na gestão governamental cheguem aos
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usuários finais; ampliar os espaços públicos institucionalizados voltados à construção

participativa de políticas públicas estaduais.

Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer

dúvidas. Obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Bosco)  -  Com  a  palavra,  o  Sr.  André  Abreu  Reis,

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Seplag.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Boa  tarde.  Na  pessoa  do  Deputado  André  Quintão,  cumprimento  os  demais

membros da Mesa e a todos os senhores.

Darei sequência ao que a Dra. Adriane disse, passando para uma discussão que

será assunto dos  debates de amanhã e depois  para os projetos  e programas de

governo para  o  próximo PPAG.  Passarei  rapidamente  pelos  grandes  números do

PPAG. tomei uma rede especificamente de desenvolvimento social e proteção para

mostrar um pouco da articulação entre o plano de longo prazo e o plano de médio

prazo  e  chegar  ao  Orçamento.  Quero  mostrar  como  temos  concatenado  esses

instrumentos, de forma a ficar bem claro e objetivo para todos. Como será objeto de

trabalho de todos, o entendimento ficará mais claro nos trabalhos dos próximos dias.

Quanto aos grandes números plurianuais do Orçamento, falarei dos investimentos, o

que haverá pela frente,  um pouco do enrijecimento do Orçamento,  as opções, as

limitações orçamentárias e as alterações de médio e longo prazos.

A Dra.  Adriane já  mostrou  essa figura,  e quero  lembrar  como esses planos se

articulam.  Se  a  pessoa,  no  plano  de  longo  prazo,  passou  na  área  de  governo

eficiente, são determinadas algumas diretrizes estratégicas para essa área. O papel

do PPAG é a materialização dessa estratégia de políticas públicas. O que o plano faz

é dar substância àquelas estratégias,  trazendo para o plano material  das políticas

públicas a substância que será desenvolvida pelo governo nos próximos quatro anos.

Gosto  de  mostrar  a  importância que o governo do Estado vem dando ao PPAG,

sendo os debates feitos desde 2004 muito importantes. Participamos de fóruns com

os demais Secretários de Estado e vemos que a importância relativa do PPAG muda

bastante. Ele é importante porque é o “locus” de discussão e decisão a respeito do
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que o Estado vai fazer.

É  importante  destacar  até  o  rebaixamento  de  importância  da  Lei  Orçamentária

Anual  nessa  perspectiva.  Quando  há  planos  de  longo  e  médio  prazos  bem-

estruturados,  a  Lei  Orçamentária  Anual  é  um simples objeto  de detalhamento  de

valores do que foi decidido no PPAG. Nessa perspectiva, a Lei Orçamentária assume

o seguinte: no que foi definido nas políticas públicas para ser feito no plano de médio

prazo, quais serão os recursos que financiarão e quais as despesas em detalhamento

a  ser  feitas  para  fornecer  os  bens  de  serviço?  Então  essa  é  a  importância.  Se

pudesse resumir, diria que, na Lei Orçamentária, não se define nada do que se vai

fazer. O que se irá fazer será definido no PPAG, a partir das diretrizes estratégicas de

longo prazo. Quando isso está muito bem-arranjado, de fato há a perda relativa de

importância da Lei Orçamentária Anual, que irá basicamente estabelecer as fontes de

recursos  que  financiarão  e  o  tipo  de  despesa  a  ser  realizado  no  seu  âmbito.  A

questão da priorização e da quantidade de recursos, se isso está bem definido no

plano de longo prazo, e esse contorno bem desenhado no plano de médio prazo, no

PPAG, eu já consigo definir inclusive quais são as prioridades. É isso que fazemos

aqui.  Estamos  discutindo  os  projetos  estruturadores.  Na  verdade,  o  projeto  mais

estratégico e de maior poder de alavancagem.

A Lei Orçamentária Anual tem essa importância pelo detalhamento de valor. Ela tem

um rigor  técnico,  no seu detalhamento,  de mais  difícil  compreensão.  É difícil  nos

apropriarmos desse conhecimento.  O  Governador  faz  uma carta  de  trabalho,  um

programa de trabalho e de governo que está no PPAG que foi construído a partir do

PMDI. Daí a importância deste debate nestes dois dias. O Deputado também tem

essa  clareza,  visto  que  já  vem  militando  nessa  área,  ao  longo  dos  anos,  e

contribuindo para a informação e o debate acerca das Leis Orçamentárias e do Plano

Plurianual.

Nos entes da Federação, em que essa importância não é devidamente dada, o que

acontece é que a Lei Orçamentária Anual ganha uma importância para além da que

deveria ter,  porque,  enquanto instrumento tecnicamente posto,  ela não contém as

informações necessárias para se construir um debate acerca das políticas públicas

contidas ali dentro. A Lei Orçamentária, como todos já viram, é um conjunto de linhas,
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com cerca de 30 códigos, que não iniciados têm muita dificuldade de discutir. Dessa

forma, o debate fica bastante restrito para os iniciados.

Desde  2004,  tentamos  avançar  nesse  debate  e  aproximar  a  população  da

discussão da Lei Orçamentária, mas quando esse debate não está bem aprofundado

no âmbito do plano, a discussão acerca da Lei Orçamentária Anual se torna bastante

alongada sobre o que se vai ou não fazer. Por exemplo, quem já está acompanhando

esse processo há mais  tempo sabe que não existe uma discussão mais ampla a

respeito dos produtos e das ações, bem como da própria finalidade e dos objetivos

para a formatação de um programa. O que existe ali  é  basicamente o nome dos

programas e das ações. Ele apresenta a finalidade e o objetivo, sem um espaço rico

para a discussão dessa articulação da política pública, como acontece no PPAG. Daí

a importância dele nesse papel de materialização, porque ali está a nossa carta de

trabalho,  o  nosso  programa de  trabalho.  É  por  isso  que  o  foco  nele  é  bastante

importante. Nas tramitações da Casa, onde discutimos o que fazer, sempre falamos

em PPAG. Os rebatimentos feitos na Lei Orçamentária são só das quantificações de

valores decorrentes do que foi discutido no âmbito do PPAG.

Sobre a sua estrutura, isto é, o fato de como ele era, a Adriane abordou isso muito

bem. Existia uma estrutura de áreas de resultados no PMDI, e passou a haver redes

de desenvolvimento, mas ambos deságuam na articulação de estrutura de programas

e ações. Recentemente, esses programas sofreram alteração de nome - projetos e

processos  estratégicos  -,  no  âmbito  dos  estruturadores,  que  são  alterações

metodológicas que vieram do nosso aprendizado ao longo dos anos, para classificar

melhor  e  facilitar  o  entendimento  a  respeito  do  escopo  desses  projetos.  Mas  a

estrutura é basicamente a mesma que os senhores conhecem e já vêm debatendo ao

longo dos anos.

Existe uma rede de desenvolvimento, na qual se articula uma série de programas,

entre eles os  estruturadores,  que são os de maior  poder  de alavancagem, ou os

associados  que  também  contribuem  para  o  resultado  daqueles  indicadores

apresentados para a rede de desenvolvimento. Já os programas especiais são os que

não  têm  articulação  direta  com  os  resultados  das  redes,  mas  de  importante

desenvolvimento para o governo. Por exemplo, os programas da Advocacia-Geral do
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Estado  e  da  Imprensa Oficial,  alguns  programas  de  apoio  à  estrutura  do  próprio

governo.  Como  o  PMDI  é  um  documento  muito  focado  em  políticas  públicas

finalísticas,  os  próprios  programas  e  projetos  dos  outros  Poderes  também  não

pertencem, isto é, não estão presentes àquele mapa estratégico.

Então, eles constituem esses programas especiais. Assim, sobre essa base aqui,

estamos falando a mesma língua, aquilo que já vimos conversando nos últimos anos.

Nisso não trazemos novidade. Então, todos os senhores já conhecem essa estrutura,

principalmente quem já acompanha há mais tempo esse debate. Sobre os grandes

números, quero dizer que a quantidade de programas que contêm o Plano Plurianual

de 2012 a 2015 são 233 programas que serão desenvolvidos, sendo 31 programas

estruturadores,  como  disse  a  Dra.  Adriane;  161  programas  associados;  e  41

programas especiais. Sobre o conjunto de ações, devemos ter a dimensão de como

isso se articula e se forma. Um programa nada mais é do que um conjunto de ações

que  entregam  bens  e  serviços  para  o  mesmo objetivo.  Por  exemplo,  temos  um

programa de ensino médio e, dentro do ensino médio, terei uma ação de pagamento

de  professores,  uma  ação  de  manutenção  da  escola,  ações  com  produtos

diferenciados,  que  podem  ser  de  remuneração  de  professores  a  pagamentos  de

serventes e reforma e infraestrutura. Todos entregam coisas diferentes, mas com o

objetivo  de  desenvolvimento  do  ensino  médio,  o  que  configura  um  programa

governamental, entregar bens e serviços para um mesmo objetivo.

Então,  haveria  233  programas  com  1.152  ações  que  o  governo  desenvolve

entregando  bens  e  serviços  para  esses  233  programas  organizados.  Então,  são

muitas as ações governamentais; e, no nosso próprio relatório de monitoramento – e

penso que os senhores já o estão acompanhando, pois está disponível no “site” da

Seplag -, acompanhamos bimestralmente a execução dessas ações. O nosso esforço

e  a  nossa  dificuldade  de  fazer  esse  acompanhamento  é  isso:  a  cada  bimestre,

teremos de articular cerca de 40 técnicos do governo que fazem a coordenação da

prestação  de  informação  dessas  ações.  Devemos  prestar  informações  acerca  de

1.200 ações, que são, mais ou menos, a quantidade que temos. Hoje estamos com

um pouquinho mais, estamos com o plano um pouco mais enxuto, na perspectiva de

programas  e  ações  para  o  próximo  ano.  Contudo,  fazemos  bimestralmente  o
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acompanhamento de todas essas ações.

A Dra. Renata já falou sobre o valor total que será investido nesse período. Serão

gastos R$293.000.000.000,00. Essa é a nossa previsão para os próximos anos. Já

está estabelecido na proposta de lei orçamentária o ano de 2012. Este já faz parte da

Lei Orçamentária. De 2013 a 2015, temos as estimativas com base na nossa previsão

de receita. Esse cenário pode mudar, os números podem aumentar ou diminuir, de

acordo com o que evoluir a nossa perspectiva fiscal.

Acho importante destacarmos onde está a nossa maior concentração de gastos.

Sobre  a  função  governamental,  vemos  os  valores  de  2012  a  2015.  Essas  são

basicamente  transferências  que  o  Estado  faz,  principalmente  a  transferência

constitucional ao Município. Passamos uma parcela do ICMS aos Municípios, 25%.

Também 50% do IPVA vão para os Municípios. E vemos aí uma parcela importante,

algo que foi tema de um debate que ocorreu hoje na Casa: a dívida do Estado. Então,

para o ano que vem, são R$4.000.000.000,00 que serão pagos. Em torno de 90%

desse  valor  é  pago  à  União.  Se  olharmos  para  baixo  ali,  veremos  que somente

segurança pública fica superior a esse valor. A dívida é maior que todas as outras

funções governamentais que exercemos. Então, esse é um ponto importante para o

nosso debate. Temos ainda a parte da Previdência Social, tirados esses encargos

especiais de, basicamente, transferências e pagamentos de dívidas que fazemos. Na

política pública, a previdência está em primeiro, a educação em segundo, a saúde em

terceiro e segurança pública em quarto lugar. Essa é a nossa locação de recursos

para o próximo 2012.

Pensando na parte mais finalística do plano, daqueles 233, temos 192 com 683

ações.  Falo  isso  pensando  naquele  mapa  estratégico  apresentado  no  PMDI.  O

restante  dessas  ações  está  presente  basicamente  no  pagamento  de  despesa de

pessoal e pertencente ao conjunto dos programas especiais.

Demonstrando  esse  recurso  no  mapa,  temos  esta  configuração.  Com  os  192

programas, a distribuição “per capita” desses recursos é essa, demonstrada no mapa,

com uma concentração maior no Grande Norte do Estado, pegando Noroeste, Norte

de Minas e Vale do Jequitinhonha.

Vou  mostrar  uma  rede  específica,  para  passarmos,  na  concatenação,  da
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estruturação do PMDI para o PPA e do PPA para o Orçamento, a fim de verificarmos

como  se  estrutura,  numa  perspectiva  mais  educativa,  do  aprendizado,  para

discutirmos um pouco. A Rede de Desenvolvimento Social e Proteção, que a Dra.

Adriane  já  apresentou,  traz  a  meta-síntese  de  Minas  sem  pobreza  e  com  baixa

desigualdade social. Abaixo, está demonstrado os objetivos estratégicos dessa área e

depois  os  indicadores  e  as  metas  que  definimos  para  esse  período.  Como isso

estrutura  a  política  presente  nesse  plano  estratégico?  Quando  qualquer  ente

governamental,  órgão  do  governo,  como Secretaria,  cria  um programa,  criar  uma

política,  se essa política se articula com o PPAG nessa área de desenvolvimento

social e proteção... Imaginem que trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social

e crio um programa. Então vou ter de mostrar qual a articulação do meu programa

com o meu plano de longo prazo, qual desses objetivos estratégicos o meu programa

vai perseguir. Será um, três, quatro ou todos esses objetivos? Desses indicadores,

em qual ele busca causar maior impacto? Então eu marco esses itens e avalio em

qual desses indicadores o meu programa vai buscar impactar a realidade de Minas

Gerais. Assim tenho estruturação de um programa, que, nesse caso, é o Programa nº

011,  assistência  social  e  direitos  humanos.  Ali  estão  demonstrados  os  objetivos

estratégicos do PMDI, os objetivos estratégicos que esse programa persegue e os

resultados finalísticos, que são aqueles indicadores que ele vai buscar impactar com

a execução desse programa. Como isso funciona? Todos aqueles bens e serviços,

aquelas ações que compõem esse programa...

Como  essa  articulação  está  montada?  Os  senhores  verão,  em  cada  um  dos

programas que vão acompanhar nos debates, o conjunto de ações desse programa.

Essas ações vão entregar bens e serviços que fazem impactar aqueles resultados

finalísticos  demonstrados  ali,  como proporção  de  indigentes,  índice  de  Gini  -  um

termo técnico, que mede basicamente a desigualdade social no País. Toda vez que

se fala do índice de desigualdade social muito alta é esse o indicador usado para

medir essa desigualdade no País ou em outros países que têm baixa desigualdade -,

proporção  de  pobres  e  taxa  de  ocupação  infantil.  Então  esse  programa  está

entregando bens e serviços que fazem impactar esses indicadores.

Embaixo,  vem  só  um  resumo  do  que  está  previsto  para  esse  programa  nos
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próximos quatro anos em termos de despesas correntes e de capital.

Este é o sumário básico, todos o encontrarão no plano plurianual.  Abaixo disso

estará o conjunto de ações que estão entregando esses bens e a quantidade de bens

e serviços a serem entregues em cada uma das regiões do Estado. Essa perspectiva

é importante. O Presidente da Casa falou que o plano plurianual tem a obrigação

constitucional de apresentar o desenvolvimento regional e o que ele apresenta de

entregas para cada uma das regiões. Ele traz, logo abaixo, o conjunto de ações com

as metas físicas e financeiras por região do Estado. As metas físicas são os bens e

serviços, e as metas financeiras quanto será gasto para entregar cada um desses

bens e serviços.

Vou retornar. Daremos uma olhada na parte dos programas sociais. Para 2012 há

um  acréscimo  de  27%  de  recursos  para  essas  áreas  colocadas  aí  embaixo  –

segurança, educação, saúde e previdência social. A distribuição delas está no mapa:

ele está mais bem distribuído do que o restante da rede de desenvolvimento. Isso

porque, ao analisar o mapa dos programas sociais, ele tem uma concentração muito

grande da parte de educação, que vem presente em todos os Municípios do Estado -

educação e saúde. Isso faz com que haja uma distribuição um pouco mais equânime.

Entretanto, podemos observar que ainda há uma coloração mais  forte no Grande

Norte do Estado. Observamos também que isso está mais presente nos programas

de educação. No caso da educação, temos essa coloração mais forte no Noroeste,

no Norte e no Jequitinhonha, chegando até a metade do Rio Doce. Nos programas

estruturadores  também  há  essa  mesma  perspectiva.  Demonstrando  essa  nossa

preocupação  em  conseguir  melhores  retornos  dos  nossos  recursos  financeiros

limitados, nós os colocamos nas áreas onde produziremos os maiores efeitos sobre

os  indicadores  do  Estado  estabelecidos  no  PMDI.  No  Grande  Norte,  como

chamamos, dos programas estruturadores há um gasto “per capita” mais acentuado

do que no restante das regiões.

Chego à parte do perfil da despesa disposta no plano plurianual para os próximos

quatro  anos.  Para  esse  plano  fizemos  um  detalhamento  mais  ou  menos  como

fazemos com a LOA - não fazíamos nesse detalhamento por grupos de despesa,

nesse  mesmo  formato  que  apresentamos  a  LOA.  Há  dados  interessantes.  Se
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observarmos, dos 293 bilhões para os próximos anos, em torno de 50 bilhões são

investimentos.  Olhando  na  linha de baixo,  o  orçamento  de  investimento  total  das

empresas  controladas  pelo  Estado  -  ali  tem Copasa,  Cemig,  Codemig -  é  de 30

bilhões. Considerando as inversões e investimentos realizados pelo Orçamento Fiscal

do Estado, nossa receita tributária e o que recebemos de transferência da União,

excluídas essas empresas, teremos um gasto em torno de 20 bilhões de reais para os

próximos quatro anos.

É importante destacar que essa margem de investimento de 20 bilhões para os

próximos  quatro  anos  é  profundamente  afetada  pela  questão  da  dívida,  que  foi

debatida na Assembleia hoje. A forma como pagamos a dívida tem uma correção

muito forte e também é ligada aos índices de inflação. Quando a inflação é um pouco

mais alta, a correção da dívida também é feita pela inflação. Se não colocarmos em

debate e não rediscutirmos as formas de pagamento, o que temos de pagar para

frente da dívida com a União, pode ser que essa margem de investimento para o ano

que  vem  de  2.900,  4  bilhões  -  3.674  em  2014;  3.410  em  2015  –  se  reduza,

dependendo dos contornos que ocorrerão, porque o restante de nossas despesas

tem  uma  rigidez  muito  grande.  Para  os  senhores  terem  ideia,  nós  mesmos  ou

algumas gerações anteriores já definimos o que seria feito com 91% do recurso do

Tesouro estadual.

Na parte de pessoal, de vinculações constitucionais e de vinculações de ciência e

tecnologia na parte de serviços da dívida e de sentenças judiciais que o Estado paga

em decorrência de ações judiciais dos nossos precatórios, essa parcela de despesa, -

e a maior delas é com pessoal -, consome 91% dos recursos do Tesouro do Estado.

Essa  proporção  tem  se  repetido,  e  isso  não  é  uma  coisa  de  Minas  Gerais.

Historicamente, a União tem 90% de seu orçamento comprometido com despesas

obrigatórias, e os demais Estados, assim como Minas Gerais, também. Não somos

diferentes. No caso dos Estados, a despesa com pessoal é muito alta, porque boa

parcela dos serviços prestados pelo poder público são intensivos, ingentes, e utiliza

muito pessoal.  É o caso da educação, da saúde e da segurança pública. Tanto o

Estado quanto o Município acabam tendo um gasto muito alto com essas áreas, que

consomem boa parte dos nossos recursos. É importante dizermos isso, pois, quando
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falo em 91%, estou dizendo que a saúde, a educação, a ciência e tecnologia e o

pessoal das demais áreas do governo estão presentes nesse número. Para custeio e

investimento  nas  demais  políticas  públicas,  disputaremos  aqueles  9%.  Não  quero

dizer que esse percentual está sobrando. Há uma parte que não correspondente a

essa parte de vinculação que está ali nos 91%, a exemplo da manutenção da Polícia

Militar, política de assistência social, agricultura, infraestrutura, cultura, turismo e meio

ambiente. Toda essa parte está ali disputando esses 9%.

Quando  falamos  em  novas  vinculações  constitucionais  -  sei  que  no  âmbito  da

cultura ocorre esse debate, todas as áreas sonham em ter uma parcela garantida de

recursos -, não estamos falando de mais 1% dos 100%. Estamos falando de 1% que

ele vai retirar dos 9%. É como se fossem 10% ou 11% da disponibilidade que tenho

para gerir. Aqueles 91% ali já estão decididos. O que posso melhorar são as minhas

tecnologias de gestão pública e a produtividade desses 91%. Então, pactuo metas,

faço avaliação de desempenho e estabeleço outros mecanismos para que esses 91%

me deem mais resultados. No entanto, não tenho como pegar 10% daqueles 91% e

falar  que  vou  gastá-los  com  meio  ambiente,  nos  próximos  quatro  anos,  ou  com

assistência social, no combate à pobreza. Aquele recurso já está definido, e fomos

nós mesmos que o definimos.

O  grande  problema acerca  das  questões  orçamentárias  é  que  os  debates,  as

discussões se dão de forma muito fragmentada.  Nesta sala há representantes de

todas as redes, de todas as áreas, como meio ambiente e assistência social. É em

um fórum desses que é interessante haver um debate mais qualificado a respeito da

destinação desses recursos. Normalmente, quando se define que 25% de recursos

vão para a educação ou que 1% vai para a área de ciência e tecnologia, esse debate

ocorre em um fórum de ciência e tecnologia. As demais pessoas que estão perdendo

o acesso aos recursos não participam desse fórum. Digo, “perdendo”, entre aspas,

pois,  na verdade, isso vale para todo o mundo. Mas a ocupação de recursos por

áreas específicas  se  dá  de  forma fragmentada no debate  público.  No Congresso

Nacional, nos fóruns e debates e nos conselhos estaduais, estamos muito focados na

política que acompanhamos. Percebemos, no todo, que estamos fazendo um grande

engessamento. Para as demais áreas, que não estão tão qualificadas a ocupar esse
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espaço  na  agenda  pública  para  obter  uma  maior  fatia  do  orçamento,  como  a

assistência social, para a erradicação da miséria, enfim, os grupos que defendem isso

ainda não estão tão organizados a ponto de chegarem ao Congresso Nacional ou a

um debate mais amplo e se apropriarem de parcela desse orçamento. Então, vão

ficando  espremidos  nos  9%.  Portanto,  é  importante  termos  uma  visão  do  todo,

percebermos a dificuldade da gestão orçamentária, pois é esse engessamento que

vamos construindo, e ele vai aumentando ano a ano. Sem eu fazer nada, qualquer

aumento de salário para a minha categoria de servidor público eleva de 91% para

92% ou para 93%. De alguma forma, tenho de garantir que eu ou a minha categoria

possamos  produzir  os  melhores  efeitos  e  os  melhores  resultados  nas  políticas

públicas, dentro das nossas tecnologias de gestão e das coisas em que temos de

evoluir ao longo do tempo.

Agora, irei para a parte final. A Adriane passou um ponto interessante ali, que já foi

divulgado. Acho que todos acompanharam a divulgação do IDH, na quarta-feira da

semana passada, e estamos em uma colocação bem ruim. Estamos numa colocação

bem  ruim:  84º  lugar.  Acho  que  o  indicador  nos  coloca  ainda  esse  desafio  e  o

comprometimento de tentarmos conseguir melhores resultados com o dinheiro que

definimos aqui. Não podemos dá-lo como um dado, não é isso que estou querendo

dizer, não é que não discutamos mais a respeito dos 91%. Não discutimos a alocação

para outras áreas, mas quanto à educação, saúde e pessoal, temos tentado dar o

máximo de nós para produzir os melhores resultados com esse dinheiro, porque as

formas  de  tecnologias  de  gestão  nessas  áreas  não  estão  de  antemão  definidas.

Então temos que tentar aprimorar isso mais.

Temos a perspectiva de observação do Brasil em comparação a outros países, e

estamos em 8º lugar no PIB. Isso nos traz uma certa esperança e a perspectiva de

que  estamos  crescendo,  de  que  estamos  num  bom  posicionamento.  Só  que,

observando esse PIB em relação à  quantidade  de  pessoas  que  moram no País,

avaliando  esse  PIB  “per  capita”,  desaparecemos  para  o  101º  lugar.  Isso  não  é

privilégio nosso.  Todos os outros  países que estão nessa situação,  observando o

Brics, os países em desenvolvimento que vêm se destacando, como Rússia, China,

Índia, todos os quatro estão para trás. A própria China, que está com um crescimento
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absurdo, logo abaixo dos Estados Unidos - em torno de US$10.000.000.000.000,00

por ano -, quando se divide por sua população, fica em 124º lugar na lista. A Índia

nem aparece na tabela que eu trouxe, porque aqui estão os 150 primeiros. A posição

da Índia é 161º, e o Brasil está em 101º lugar. Isso nos coloca um desafio sobre a

perspectiva da apropriação e do nosso esforço tributário, que já é bem grande. Como

temos uma base e relativamente a população não é das maiores, vemos que, em

absoluto, é grande, mas quando comparada com a população, não temos uma base

tributária  “per  capita”  tão  grande  a ser  explorada.  Já a  exploramos  num  patamar

próximo a países desenvolvidos, mas chegamos a uma situação onde já está difícil

para todo mundo, exaurido de carga tributária. Quando comparo o número da renda

“per capita” do Brasil,  dentro da América do Sul estamos em 5º lugar.  Somos tão

grandes, achamo-nos tão maiorais na América do Sul, temos a perspectiva de que o

Brasil é tão grande perto dos demais países, mas, em renda “per capita”, estamos

depois do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, com US$10.800,00 por ano

– esse é o valor da nossa renda “per capita”.

Observando a nossa carga tributária, devido ao título Capacidade de Financiamento

das  Políticas  Públicas,  estou  falando  de  retirada  de  dinheiro  da  sociedade  para

financiar nossas políticas públicas, qual é a nossa capacidade de fazer isso e quais

são as nossas limitações. Esse é o ponto que estou trazendo aqui para observarmos

e discutirmos um pouco. Quanto à carga tributária, o Brasil está naquelas barrinhas

vermelhinhas,  com  34,4%.  A  média  dos  países  da  OCDE,  que  são  os  países

desenvolvidos - trouxe 20 desses países -, é 35%. Então podemos falar que, quanto à

carga tributária,  já estamos encostados, já estamos tirando da sociedade recursos

financeiros no mesmo patamar percentual que esses países retiram, e por que não

conseguimos  produzir  os  mesmos  efeitos,  os  mesmos  resultados  e  a  mesma

qualidade de políticas públicas de um país europeu? Não conseguimos produzir por

causa desse indicador que acabamos de ver no segundo gráfico, que é justamente a

renda “per capita”. Enquanto a nossa renda “per capita” média é de US$10.800,00, a

renda “per capita” média desses países é de US$35.000,00. Quando tributo e coloco

o percentual da carga tributária sobre essa renda “per capita”, é como se eu falasse

do esforço que o País faz de retirada desse dinheiro, ou seja, o percentual que retiro
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da sociedade.

Um dado interessante é este último, que se refere a quanto se retira em dinheiro,

com esse percentual sobre a renda de cada um. Posso fazer uma análise de quanto o

poder público teria em dinheiro para gastar com cada cidadão, por ano. Comparemos

a carga tributária com a renda “per capita”. Então, 34%, que é a carga tributária do

Brasil, sobre os US$10.800,00 anuais me dão US$3.700,00 “per capita”, que é o que

o poder público brasileiro tem para gastar com cada cidadão, somando-se as políticas

públicas de todas as esferas de governo. A média desses países é de US$12.000,00.

Então, eles têm quatro vezes mais dinheiro do que nós. É o mesmo que dizer que,

poupando, no fim do mês, 20% de sua renda, o cidadão vai comprar um apartamento,

enquanto num país industrial, poupando 20%, obtém-se um resultado completamente

distinto, com efeitos distintos.

A nossa carga tributária já se encontra nos patamares a que me referi, mas isso não

quer  dizer  que temos de,  necessariamente,  esperar  a arrecadação e os  recursos

disponíveis na ponta para gerir as políticas públicas. Recurso na ponta é diferente.

Isso não nos  tira  a  responsabilidade,  ao contrário  deixa-nos a de ter  de produzir

melhores resultados com o que arrecadamos, para sairmos desse patamar.

Há um problema que está indicado no gráfico. Embora o Brasil ocupe o 8º lugar,

temos de fazer a reta vermelha subir um pouco para que essa renda “per capita” suba

um pouco mais, produzindo melhores efeitos, para que possamos chegar na frente

com melhor disponibilidade de recursos para financiamentos de nossas políticas.

Esses dados são de 2009 durante a crise. Os Estados Unidos, mal das pernas,

durante a crise,  estavam com sete vezes o nosso PIB.  Embora estejamos em 8º

lugar, a diferença para a China e os Estados Unidos é muito grande. Um país com tal

tonalidade liberal tem uma carga tributária em torno de 26,9%, e o que ele arrecada

com esse percentual são US$13.000,00 “per capita”, enquanto nós, com os nossos

35%, arrecadamos, por cidadão, em torno de US$3.700,00 por ano. Quando se tem

uma base muito grande, consequentemente se tem uma capacidade muito maior de

produção de recursos a serem devolvidos à sociedade.

Quero deixar claro que temos esse desafio. Falamos muito de choque de gestão,

da melhoria dessas gerações, de avanços. A Adriane mostrou a figura das três fases.
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Elas nunca terminam, perseguem-nos eternamente!  Falamos de ajuste fiscal,  mas

ainda estou falando disso aqui  para tentar prover os  melhores resultados com os

recursos que temos. É uma tônica constante na nossa vida. Na segunda geração,

com a produção de resultados, é a mesma coisa, não acaba nunca. É um debate

aberto, que vai nos perseguir. Temos de tentar produzir os melhores resultados com o

que  temos  de  recursos.  Essa  é  uma  preocupação  constante  do  Governador.

Procuramos ter as melhores tecnologias para que obtenhamos esses resultados.

Um ponto importante para o próximo PPAG é a discussão que teremos em 2012,

que tem a ver com todos vocês, e há uma demanda grande no PPAG e no PMDI para

aumentarmos  a  interlocução  com  a  sociedade  civil.  Além  de  tentarmos  produzir

melhores resultados, precisamos de resultados mais legítimos, mais debatidos com V.

Exas. Terminamos um projeto-piloto do Executivo, e pretendemos, com a parceria da

Assembleia Legislativa, a partir  do ano que vem, construir a referida interlocução.

Elaboramos  um  projeto-piloto  no  Rio  Doce  e  no  Norte  de  Minas,  em  que  houve

discussão da sociedade civil organizada sobre as estratégias a serem desenvolvidas

na região. Para a próximo ano, o calendário está muito apertado. Temos de tentar

implementá-lo  nas  outras  regiões  do  Estado.  Discutiremos  com  V.  Exas.  no  ano

próximo,  para  criarmos  e  desenvolvermos  mais  canais  de  interlocução  com  a

sociedade  civil,  para  que  possamos  ter  maior  compreensão  da realidade.  A nós,

interessa-nos essa discussão. São números que temos de ter na cabeça, pois fica

parecendo que há sobras. Está tudo aplicado no que vocês já conhecem.

Hoje é difícil  falar  que não há transparência. Se eu acessar o “site”,  verei cada

centavo que a União gastou até ontem. No “site” Transparência do Estado ocorre o

mesmo. Quase todo o Estado, por causa da Lei Complementar nº 131, tem todos os

dados de ontem da execução orçamentária, para acompanhamento.

Esse  é  um  aprendizado  que  todos  devem  seguir,  para  fazermos  as  melhores

interlocuções, debates e intervenções produtivas em ocasiões como esta.

Agradeço a presença de todos os senhores e a oportunidade de discutirmos, mais

uma vez, o assunto. Desejo muito bom trabalho a todos. Obrigado. Desculpem-me se

falei demais; se deixarem, falo até amanhã. Boa tarde.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.



968
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) – Esta é a nona edição. O tempo passa

rápido. Agradecemos ao Subsecretário André Reis e ao Deputado Bosco, Presidente

da  Comissão  de  Educação,  Cultura,  Ciência  e  Tecnologia  e  membro  efetivo  da

Comissão de Participação Popular.

Quanto  ao  que  disse  André  Reis,  além  dessa  base  que  nos  faz  ter  uma

arrecadação “per capita” de financiamento da política pública menor em relação à de

outros  países,  há  também  um  problema na  própria  estrutura  tributária  brasileira.

Infelizmente, o nosso imposto não é progressivo, e sim regressivo. No Brasil, quem

pode mais paga menos; quem pode menos paga mais – geralmente o consumidor e a

classe média. Propostas como a do imposto sobre grandes fortunas não andam de

jeito nenhum no Congresso Nacional,  apesar de ser previsto pela Constituição de

1988. Hoje o Brasil inteiro discute a questão dos “royalties” da mineração. No mundo

inteiro,  paga-se sobre  o faturamento  bruto,  mas,  aqui,  paga-se sobre o líquido,  e

assim mesmo com uma carga tributária muito menor. De fato, existem problemas de

base relacionados, sobretudo, com quem poderia pagar mais, e não o faz.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores,

que deverão ser feitas oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos

aos participantes que, ao fazerem uso do microfone, se identifiquem, sejam objetivos

e sucintos,  dispensada  a  formalidade das  saudações pessoais.  Cada participante

disporá de até dois minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo

tempo para as respostas.

Gostaria de convidar todos para a continuação dos trabalhos amanhã, às 8 horas.

Grupo  1  -  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado  Educação  e  Desenvolvimento

Humano, coordenado pelo Deputado Bosco, no auditório do andar SE; teremos os

programas Educação para Crescer, Pró-Escola e Melhor Emprego. Grupo 2 – Rede

de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável,  no  Plenarinho  I,  às  8  horas,

discutiremos  investimento  competitivo  e  diversificação  da  economia  mineira,

qualidade  ambiental  e  energia  para  o  desenvolvimento.  Grupo  3  –  Rede  e

Desenvolvimento Integrado Desenvolvimento Rural, com o projeto Sustentabilidade e
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Infraestrutura  no  Campo,  às  14  horas,  no  Plenarinho  I.  Grupo  4  –  Defesa  e

Segurança,  projetos  Gestão Integrada  de Defesa Social,  Infraestrutura  de  Defesa

Social, Minas mais Segura e Aliança pela Vida, que é um projeto antidrogas, às 14

horas, no Salão Nobre desta Casa. Grupo 5 – Rede e Desenvolvimento Cidades, com

os projetos Cidades Espaço de Integração, Cidades Copa 2014, no Plenarinho IV. Os

debates ocorrerão aqui no prédio da Assembleia Legislativa. Estão todos convidados.

Lembro que o trabalho continua nos demais grupos e redes na quinta-feira.

Aos interessados em gravar em vídeo esta solenidade, esclarecemos que a reprise

da  reunião  será  exibida  pela  TV  Assembleia  em  19/11/2011,  às  8h30min.  As

apresentações em programa PowerPoint estarão também disponíveis.

Debates

O Sr. Presidente - Neste momento, damos início à fase dos debates. Farei a leitura

das  perguntas  em  bloco,  e,  depois,  será  concedida  a  palavra  às  pessoas  que

desejam fazer intervenção oral.

Pergunta de Edelgena Mendonça: “Como realizar análise do exercício de 2011?

Deve ser ela feita à luz da relação do PMDI 2011-2030 e do PPAG referente ao ano

de 2011 ou se faz necessário o cotejo entre o PPAG 2007-2011 e o PMDI? Ou seja,

como a execução deste ano se tornará subsídio para a discussão do PPAG 2012-

2015?”.

Pergunta  de  Maressa  Miranda:  “Considerando  que  cidadania  é  prioridade  do

governo  e  que  promoção  social  não  é  só  assistência  social,  é  principalmente

promoção  de  direitos  humanos,  há  previsão  de  aumento  no  orçamento  da

Subsecretaria de Direitos Humanos, que sempre teve um dos menores orçamentos

do  governo?”.  Essa  pergunta  é  dirigida  à  Adriane,  podendo  ser  comentada  pelo

André.

Pergunta  de  Adriane  para  a  Adriane:  “Como  promover  uma  gestão  cidadã  em

tempos de descaso político, descrença política, corrupção? É possível a aproximação

entre o cidadão e o Estado nesse cenário?”.

Pergunta  de  Ângelo,  da  Câmara  Municipal  de  Sete  Lagoas:  “Transformar  a

sociedade pela educação e pela cultura: é possível alcançar essa meta sem melhorar

o salário dos educadores, sem cumprir a lei do piso? Gostaria de ver Minas Gerais
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como o  melhor  Estado  para  se  viver,  mas  gostaria  também  que  fosse  o  melhor

Estado para se trabalhar como educador”. Essa pergunta pode ser respondida pelo

André também.

A próxima pergunta é dirigida à Mesa da Assembleia, e não me furtarei a responder

a ela: “A ausência quase total dos Deputados nesta audiência prejudica o alcance das

metas propostas para o PPAG e o PMDI?”.

Convido o Sr. Sylberto Sette Silva para formular sua pergunta. Em seguida, deve

fazê-lo o Sr. Josadac. Depois passaremos às respostas.

O Sr.  Sylberto Sette Silva – Boa tarde.  É uma honra estar neste Plenário.  Sou

Presidente do Movimento em Ação, que é um movimento pessoal e ligado a meu

trabalho. Sou galerista, “marchand” e leiloeiro de arte. Na verdade, estou aqui pela

saúde.  Quero  cumprimentar  todos  os  senhores.  Não  tenho  muito  tempo  para

acompanhar o que se passa nesta Casa, mas procuro participar sempre que possível.

O fundamento e o objetivo da minha presença aqui é que, em 2000, 2001 e 2002,

vários amigos saíram do Brasil.  Não estou querendo fazer média com nada, mas

decidi ficar em Belo Horizonte porque acredito em Minas Gerais, nesta Capital e, mais

do que nunca, no nosso país. Só para citar culturalmente, ocorreu ontem um recorde

de público na Praça da Estação. Não estou querendo fazer propaganda para a Fiat

Automóveis, mas conseguimos trazer Andrea Bocelli a Belo Horizonte. Na verdade,

foi um recorde mundial, com 81 mil pessoas na Praça da Estação.

Cumprimento a Sra.  Adriane por  tudo isso que foi  apresentado no “data show”.

Gostaria que a senhora tivesse pelo menos 20 minutos a mais, em razão do atraso.

Cheguei a esta Casa às 13 horas, mas o PPAG começou quase às 15 horas. Peço

que,  da  próxima vez,  o  pessoal  cumpra  o horário,  pois  somos também plateia  e

chegamos no horário certo. Quero também parabenizá-la por tanta veemência em

suas ponderações,  independentemente dos  partidos que estão aqui.  Lutamos por

igualdade  e  distribuição  também  de  tudo  aquilo  que  foi  projetado  aí.

Independentemente  de  cada  setor  em  que  praticamente  são  colocadas  as

porcentagens e os índices. Parabenizo a todos. Na pergunta que formulo à senhora,

quero  saber  se  temos  garantias  de  que  essa  projeção  será  cumprida  e  não  se

escoará pelo ralo como tem acontecido no governo federal. Além disso, se em Belo
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Horizonte e Minas – aliás, sou mineiro antes de tudo – temos confiança de que isso

se concretizará de forma honesta, objetiva e sensata.

O  Sr.  Presidente  –  Obrigado,  Sr.  Sylberto.  Por  gentileza,  com  a  palavra  o  Sr.

Josadac Marques.

O Sr.  Josadac  Marques  –  Boa tarde  a  todos.  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer

menção a um evento que ocorreu em Belo Horizonte no mês passado, o lançamento

do prêmio Objetivos do Milênio, mais uma vez. Quero formular uma pergunta à Sra.

Adriane. Da maneira como a senhora apresentou nos gráficos, há uma projeção de

metas, partindo do alcançado do atual para a projeção futura. No mês de março, em

Belo Horizonte, o Governador assinou um memorando de entendimento com a ONU

relacionado à  disseminação do Objetivos  do  Milênio,  que analisa como metas de

indicadores de monitoramento uma projeção a partir de uma série histórica que busca

a meta a ser alcançada desde que foi implantado o IDH de 1990. Ainda não temos

visto a divulgação de um relatório com o Estado de Minas em relação a essa meta

proposta pela ONU, compreendida entre 1990 até 2015. Para que eu analise a meta

que foi citada, temos de ver qual é a meta-origem em relação a esse processo.

Então pergunto: a partir  do momento que o governo assinou esse compromisso

com a ONU, está sendo elaborado um relatório específico com a metodologia que a

ONU está sendo solicitada? E quando se pretende divulgar esse relatório?

Finalizando, Deputado, informo que ocorreu há pouco, na semana passada, o fórum

“Pobreza  e  desigualdade”.  Nesse  final  de  semana,  aconteceu,  no  Brasil,  o  Dia

Nacional de Coleta de Alimentos, de forma específica dentro dos supermercados. Em

Belo  Horizonte,  as  redes  Epa  e  Mart  Plus  cederam  espaço.  Vinte  e  cinco

supermercados abriram suas portas para os voluntários, e, em 11 horas de coleta, no

Brasil, foram arrecadadas 115t de alimentos. Minas Gerais ficou em 2º lugar nessa

arredação. Repito, isso aconteceu no último sábado e o relatório foi divulgado ontem.

Nos próximos dias será detalhado quanto foi alcançado em cada uma das cidades. É

o que eu queria dizer após a minha pergunta.

O  Sr.  Presidente  –  Com  a  palavra,  a  Subsecretária  Adriane,  para  suas

considerações.

A  Subsecretária  Adriane  Ricieri  –  Quanto  à  primeira  pergunta,  creio  que  o
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Subsecretário André Reis poderá responder, já que essa matéria diz respeito à pasta

de sua coordenação.

Em relação à segunda pergunta, da Sra. Maressa, sobre a cidadania, realmente,

ela é uma prioridade e tem sido tratada com muito cuidado e com muita objetividade

no Plano de Desenvolvimento Mineiro Integrado. No que diz respeito aos recursos

que foram alocados para a  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  isso  será  melhor

detalhado nas audiências  públicas que ocorrerão amanhã e na  quarta-feira,  onde

serão expostos todos os limites e todos os recursos orçamentários direcionados para

cada um dos programas, projetos e processos. Creio que, se o André obtiver algum

detalhe, poderá contribuir com essa resposta.

Quanto  à  questão  apresentada  pela  Adriane,  de  como pensar  em  uma gestão

cidadã, na aproximação do cidadão com o governo nesse momento que vivemos, de

tantas denúncias, em que há esse processo complexo de corrupção, cuja publicidade

é dada todos  os  dias,  creio  que a  seriedade com que temos  tratado esse tema,

trazendo  a  sociedade  para  participar  da  elaboração  de  nossas  políticas,  do

monitoramento, do acompanhamento, assim, essa aproximação já vem acontecendo

há  algum  tempo.  Esta  Casa  contribui  muito  para  isso  e  tem  feito  um  trabalho

excelente  nesse  sentido.  A  seriedade  que  imprimimos  na  execução  do  nosso

trabalho,  na  implementação  dessas  políticas,  creio  que  não  inviabiliza,  que  esse

momento referido não inviabiliza isso. Muito pelo contrário, temos de reforçar, a cada

dia mais, essa presença, essa aproximação, para que tenhamos credibilidade nas

nossas ações e na implementação das nossas políticas. É delicado? É delicado. A

credibilidade é questionada a todo momento, mas a postura e a seriedade com que

conduzimos esse processo é que vai ditar quais os rumos dessa aproximação. Pelas

experiências que tivemos até agora, com projetos no Rio Doce e no Norte de Minas, a

participação  foi  muito  efetiva,  colaborativa.  Creio  que  o  sucesso  desses  dois

encontros reflete isso, que essa aproximação é possível e tem sido uma constante

nessa gestão.

Quanto à pergunta do Sr. Josadac, com relação às metas do milênio, que foram

pactuadas. O governo tem trabalhado nesses relatórios. Já iniciamos as entrevistas e

todo o processo de construção desse relatório junto às quatro Secretarias envolvidas
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no processo - Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde. A partir de

amanhã,  começarão as entrevistas conduzidas pelo PNUD. A intenção é que,  em

dezembro,  já  tenhamos  informações relevantes a  serem divulgadas a respeito  da

pactuação feita em março pelo Governador do Estado. Uma consultoria  do PNUD

trabalha diretamente nesses relatórios, junto a uma equipe exclusiva do governo do

Estado para trabalhar essas ações.

Quanto ao questionamento do Sylberto: “Quais as garantias de que essa projeção

apresentada aqui será cumprida? A garantia que podemos lhe dar neste momento é a

apresentação  do  PMDI,  que  é  o  nosso  planejamento  de  longo  prazo,  e  o

Subsecretário  André  Reis  apresentou  o  PPAG,  que  é  a  materialização  dessas

estratégias em ações e políticas públicas concretas. É essa a nossa garantia. Temos

dois instrumentos que se interligam, se desdobram e são monitorados e fiscalizados

por esta Casa, que os representa. Uma vez aprovados os dois projetos de lei, eles

passarão por um processo de monitoramento intensivo. Essa é a garantia que temos

de  que  essas  políticas  serão,  de  fato,  executadas,  e  vamos  permanentemente

trabalhar no cumprimento das metas e daqueles indicadores que foram ali pactuados.

O  Subsecretário  André  Abreu  Reis  –  Deixe-me  continuar  de  onde  ela  parou.

Sempre  quando  tratamos  de  PMDI,  falamos  de  2030.  Em  2030,  aquelas  metas

deverão ser atingidas. Hoje, legalmente, não tenho garantia alguma. A minha garantia

é  a  publicização  desses  compromissos  frente  a  todos  vocês  e  a  esta  Casa.  Há

também a publicização do  Plano Plurianual,  que nos conecta  a  esse plano e  às

cobranças dos senhores.  É uma carta estruturada. Consideramos importante ter  a

definição de longo prazo. Por que isso, se o governo é de quatro anos, e não temos a

garantia de aplicação no que está disposto até 2030? Quando estabelecemos um

plano de médio prazo,  e qualquer chefe do Executivo chega – não precisa ser o

Governador,  o  Prefeito,  com  seu  plano  diretor,  ou  o  Presidente  da  República  -

considero legítimo e importantíssimo apresentar a ele um planejamento. Por exemplo,

pode-se dizer que construímos um planejamento de governo imaginando esta Minas

Gerais em 2030, e é ela que persigo. É esta Minas Gerais, estabelecida com aqueles

indicadores e com aquelas metas para 2030, para a qual quero traçar essa trajetória.

O próprio detalhamento e enriquecimento desse produto, tanto tecnicamente quanto
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na  sua legitimidade  nos  debates  com  a  sociedade civil,  pressionam  os  governos

futuros a ter uma postura respeitosa. É o que chamamos na gestão de marcos e não

retorno. Ou seja, estabelece-se um padrão de qualidade de trabalho, e não se volta

atrás nesse padrão, porque estabeleceu-se uma conversa que será dali para frente.

Não há ambiente para voltar  atrás.  Acreditamos que isso são as bases do nosso

planejamento para a frente.

Como se  analisa  2011? Essa foi  a  pergunta  da  Edalgina.  O  ano de 2011 está

atrelado ao planejamento que se encerra este ano. Quem é Edalgina? Tudo bem?

O ano de 2011 pertence ao PPA 2008-2011 e à revisão anterior  do PMDI,  que

fizemos  em  2007.  Era  essa  a  questão?  Como  estamos  debatendo  agora  a  lei

orçamentária para 2012, o PPA 2012-2015 e o Plano de Desenvolvimento Integrado

até 2030, o nosso foco é de 2012 para a frente. Assim, curto prazo é 2012; médio

prazo, 2015; e longo prazo, 2030. Ou seja, nenhum deles se refere a 2011. Aliás, os

relatórios de acompanhamento de 2011 estão sendo divulgados bimestralmente na

internet, e vocês devem estar acompanhando. São relatórios relativos à execução do

atual PPA 2008-2011. Também foi feita aqui audiência pública de monitoramento, em

agosto.

Há  aqui  duas  questões  relativas  à  gestão  cidadã,  sobre  a  descrença  e  o

acompanhamento das ações do poder público. Acho que uma coisa é a conexão que

estabelecemos  quando  assistimos  a  um  jornal:  é  sempre  de  descrédito,  mesmo

porque estamos muito distantes. Outra coisa é o laço que criamos aqui, e penso que

esse é o papel dos senhores que estão aqui e dos técnicos de governo que virão

debater com os senhores. É aí que se estabelece essa relação de cobrança direta, de

diálogo  e  de  discussão  acerca  dos  rumos  do  Estado,  entendendo  quais  são  as

dificuldades.  Aliás,  esse  é  um  momento  importante  até  mesmo  para  o  próprio

governo, que, por meio de seus técnicos, pode apresentar suas angústias, porque

muita gente bate no teto, que pode ser de vários aspectos: teto orçamentário, teto de

equipe técnica, teto de angústia por nossa competência mesmo – às vezes a pessoa

tem de admitir que não deu conta de produzir até ali. Essas coisas podem aparecer

nesse debate, que é franco, como sabe quem vem acompanhando as discussões

desde  2004.  Nesse  período,  avançamos  muito  em  algumas  questões  –  quem
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acompanhou pôde observar –; em outras, não avançamos tanto quanto gostaríamos

– ali, trombamos nas nossas dificuldades de governo. Assim, esse é o momento de

debater e de falar das nossas dificuldades, explicando quais são elas – financeiras,

pessoais, etc. - e a razão de não estarmos conseguido avançar. Isso torna um pouco

mais críveis a relação e a participação de todos. No debate, vocês verão que ali estão

pessoas  como todos  vocês,  técnicos  de  governo  ou  trabalhadores  que  estão  se

esforçando para alcançar alguns resultados. Isso nos afasta um pouco da descrença

que nos acomete quando vemos uma manchete em televisão, em um jornal qualquer,

a respeito de problemas de corrupção ou do que quer que seja.

Esta é uma oportunidade que aproxima mais os senhores da administração e traz

esse controle um pouco mais para perto de todos. Há uma série de pessoas que

acompanham esse debate  há mais  tempo e  que todos os que aqui  estão  e  que

trabalham  nisso  há  algum  tempo,  como  eu,  já  conhecem  pelo  nome.  Já

estabelecemos  até  algumas  relações  profissionais  nesse  aspecto  de

acompanhamento das políticas. O fato de conhecer e de nos aproximar um pouco da

administração reduz um pouco a descrença e aumenta um pouco a esperança ou

pelo  menos  a  compreensão  sobre  as  dificuldades  que  o  governo  encontra  para

avançar o quanto gostaríamos.

À próxima pergunta, sobre a Subsecretaria de Direitos Humanos, sinceramente não

sei responder de pronto a ela. Será que a Albanita, nossa colega da Sedese, poderia

nos ajudar?

Lembro que várias áreas setoriais não apareceram tanto desta vez, porque eu e a

Adriane, pela Secretaria de Planejamento, estamos olhando o Estado como um todo.

Mas as questões mais específicas podem ser mais bem debatidas nos grupos, em

função das nossas limitações - nosso HD não é tão extenso quanto gostaríamos para

respondermos a tudo.

A Subsecretária Maria Albanita Roberta de Lima - Lembro, em primeiro lugar, que,

na quarta-feira, teremos a oportunidade de ver a apresentação do novo Programa

Estruturador Direitos Humanos e Assistência. Pela primeira vez, a área de direitos

humanos  ganhou  um  projeto  estruturador  com  recurso  estruturado  e  não  só  do

governo federal. Até então, nos direitos humanos, trabalhava-se mais com aporte de
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recursos  federais.  Agora  vocês  terão  a  oportunidade  de  ver  a  carteira  lá,  bem

desenhada, com todas as possibilidades de intervenção.  Claro que não é o ideal.

Sabemos da luta da Subsecretaria de Direitos Humanos até para se reestruturar e

trabalhar  todo  esse  vínculo  de  estruturação  de  seus  programas  de  promoção  e

proteção  à  vida.  No  entanto,  acredito  que  já  tenha  sido  um  salto  enorme na  lei

delegada,  ao  fazer  a  divisão  das  coordenadorias,  pois  isso  também  facilita  a

discussão, a alocação de recursos, a formulação e o debate para a sociedade. Agora,

foram seis coordenadorias que avançaram.

Nesta gestão, está-se propondo um salto muito grande. Claro que poderia estar

aquém,  mas,  se  vocês  vierem  na  quarta-feira,  verão  que  tivemos  um  avanço

superlegal.

O Subsecretário André Abreu Reis - Muito obrigado. Teve uma questão sobre o piso

da educação, mas tenho algumas limitações para falar disso. Dentro da Secretaria de

Planejamento, há uma Subsecretária de Gestão de Pessoas, que está envolvida com

esse  debate  acerca  da  educação  muito  mais  do  que  eu.  Perdoem,  mas,  sob  a

perspectiva fiscal, discutiremos isso de forma mais ampla.

Não  sei  se  os  senhores  têm acompanhado os  debates  nos  demais  Estados.  A

verdade é que temos tido dificuldades em relação aos debates do próprio aporte do

pessoal em todas as áreas e não só na área de educação no curto prazo. O que quer

dizer essa questão estrutural? Há um primeiro ponto. Se compararmos Minas Gerais

a alguns outros Estados jovens - pensando em Constituição de 1988 -, os Estados

que surgiram a partir dessa época não têm um passivo de inativos como temos nos

Estados  antigos.  Portanto,  temos  um  percentual  deste  recurso  do  Tesouro  que

mostrei ali, dos 91%, tomados em grande parte pelo pagamento de inativos, não só

da educação, mas também em todas as carreiras que temos no Estado. Estes nossos

inativos disputam conosco recursos o tempo todo com o pessoal da ativa. A partir de

2002, todo o pessoal civil que entrou no Estado passou a se incorporar ao Fundo de

Previdência - Funpemg -, em que estão reservados recursos para a aposentadoria.

Então,  esse  não  será  um  problema  a  mais  a  ser  enfrentado  no  futuro  sob  a

perspectiva de servidor civil.

O problema é de quem entrou no Estado anteriormente a 2002.  Numa questão
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estrutural de pirâmide etária, passamos décadas acreditando que gerações futuras

pagando impostos poderiam financiar a próxima geração no pagamento de recursos

inativos. Então, essa questão previdenciária vem nos perseguindo nos últimos anos

para resolvermos, mas ainda há questões sérias para enfrentarmos. Porém, demos

aqui um passo importante na criação, em 2002, do Funpemg, que hoje é o maior

fundo público de regime próprio, o maior patrimônio do Brasil. Conseguimos aprovar

essa solução lá em 2002, mas eles disputam recursos conosco o tempo inteiro. Essa

é uma questão séria que enfrentamos. Por exemplo, Tocantins não passa por esse

mesmo desafio e consegue ter funcionário da ativa recebendo mais, pois lá quase

não existe inativo. Como o Estado é pós-1988, a massa de inativos que surgiu dali é

muito menor que a nossa. A mesma coisa acontece no Acre e outros Estados que até

um  tempo  atrás  eram  territórios,  que  não  tinham  essa  dificuldade.  Sob  uma

perspectiva  federativa,  também  temos  esse desafio  na  disposição  de  pessoal  na

segurança pública, na saúde e na educação, que são os nossos três serviços que

consomem mais pessoas.

Tenho que disponibilizar servidores para 853 Municípios. Isso faz com que haja uma

dispersão da nossa política pública  e faz com que ela  fique muito mais  cara em

quantidade de pessoas. Se imaginarmos que o Rio de Janeiro tem uma população

semelhante à de Minas Gerais, mesmo com um território muito menor, o ganho de

escala que se pode ter na prestação de serviço público daquele Estado é muito maior.

O  que  é  esse  ganho  de  escala?  Posso  ter  um  hospital  de  base  bem  grande  e

estruturado para atender a uma população muito maior do que a que conseguimos

atender, porque a nossa população é muito dispersa no território. Então, o fato de

termos essa estrutura, por exemplo, de replicar a estrutura da Polícia Militar em 853

Municípios e também ter 4 mil prédios de escola faz com que esse problema também

se reproduza em nossa força de trabalho. Não sabemos ainda calcular e comparar

essas relações entre os entes federados e o Estado, entre os demais Estados e os

demais  Municípios.  Como  funciona  essa  relação  pensando  na  perspectiva

geográfica? Não sabemos, mas isso nos aperta bastante.

Na  última  reunião  de  Secretários  de  Estado,  o  Secretário  de  Sergipe  estava

reclamando da quantidade de Municípios que tinha o Estado.  Disse-lhe:  “Sergipe,



978
____________________________________________________________________________

não. Por favor, não venha se queixar comigo da questão da quantidade de Municípios

de Sergipe, não é mesmo?”. Só no Grande Norte do nosso Estado, devem caber uns

quatro  ou  cinco  Estados  do  Nordeste.  Realmente,  a  questão  geográfica  é  muito

complicada.

Sobre a parte de receita, falaremos sobre a nossa capacidade de financiamento.

Sobre a questão de pessoal, qual é o teto? Aí falo como um todo, não só em relação

à educação. Hoje a receita tributária do Estado é a receita mais constante que temos,

como o ICMS, o IPVA, o ITCD, o Imposto de Renda arrecadado de servidores e até

mesmo a transferência  do Fundo de Participação dos Estados.  Esse recurso não

paga a minha folha. A relação dele com a minha folha é menor. Na verdade, ele já se

financia ou por via de recurso ou por via de transferências vinculadas federais, além

de outros recursos que temos para financiamento das políticas públicas. Esse é um

ponto fundamental para nós.

O Deputado falou sobre a questão tributária, do fato de os nossos impostos serem

regressivos. Há uma discussão mais ampla que deve ser feita. Quem está com a

maior  força  de  trabalho  não  necessariamente  está  com  o  maior  percentual  de

recursos. A União tem ficado com boa parte do resultado da ação de tributos, mas as

carreiras que pertencem a ela não são necessariamente as maiores. Estas estão com

os  Municípios  e  com  os  Estados.  Só  para  exemplificar,  a  União  tem  30  mil

professores, e o Estado tem 300 mil, sendo que a União tem 20 vezes a nossa receita

corrente líquida, embora tenha também outras obrigações. Não estou dizendo que ela

esteja folgada, mas, pensando em despesa de pessoal, estamos com uma força de

trabalho nas mãos do Estado e dos Municípios. Há essas dificuldades para resolver.

O Sr.  Presidente - Obrigado, Subsecretário.  Temos aqui a rodada final com três

perguntas,  mas  antes  há  duas  outras,  sendo  uma  dirigida  diretamente  aos

Deputados,  e outra,  dirigida ao André,  sobre a metodologia.  Então,  responderei  a

primeira,  que  foi  do  Ângelo,  de  Sete  Lagoas,  em  relação  à  participação  dos

Deputados.

Como dissemos, este ano há uma inovação: os trabalhos de terça-feira e quarta-

feira  serão coordenados  pelos  Deputados  das  comissões  temáticas.  Essa é  uma

tentativa de envolver os Deputados que integram as comissões temáticas, além das
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duas que coordenam o processo, a Comissão de Participação Popular e a Comissão

de Fiscalização Financeira. Então haverá a participação de vários Deputados nestes

dias.

Outra questão importante surgida este ano é que estamos tentando ligar os eventos

institucionais já realizados pela Assembleia à discussão do PPAG. Por exemplo, o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  tem  um  relatório  final  com  84

propostas priorizadas. Hoje realizamos de manhã uma reunião com a comissão de

representação desse seminário, que acompanhará a efetivação das deliberações, e

apresentamos o trabalho que a Consultoria  da Assembleia está realizando. Todas

essas propostas assumidas pelo seminário legislativo, que foi coordenado por mais

de 80 entidades, serão transformadas em sugestões no PPAG. Houve 12 encontros

regionais nas 10 macrorregiões durante cerca de quatro meses de trabalho técnico

realizado; portanto já houve um acúmulo. O seminário e as audiências do PPAG são

coisas  diferentes,  mas  houve  esse  esforço.  No  seminário,  quase  40  Deputados

estiveram presentes nas  mais  variadas regiões,  o que foi  também uma forma de

participação.  Assim  sendo,  podemos  dizer  que  já  há  um  processo  de

amadurecimento.

Já conversamos com o Subsecretário sobre o assunto, e no próximo ano será mais

racional combinarmos a atuação do governo na regionalização dos debates com o

calendário  da  Assembleia.  Com  certeza,  incluiremos  a  revisão  anual  do  PPAG e

podemos fazer um trabalho comum.

A outra pergunta é muito pertinente. Ela foi dirigida ao André, mas é sobre uma

questão interna: a metodologia sobre proposta de emenda nos eixos das estratégias

de cada rede de desenvolvimento no PMDI, uma vez que discutiremos o PPAG na

terça-feira e na quarta-feira.

Fizemos o seguinte: houve um calendário de tramitação diferenciado para o PMDI e

para o PPAG.

No PPAG, o prazo de apresentação de emendas está aberto na terça-feira e na

quarta-feira, com a metodologia que vocês já conhecem: participação dos trabalhos

em  grupo,  apresentação  de  propostas,  a  equipe  da  Assembleia  transforma  a

sugestão  em  uma  proposta  mais  elaborada,  e  depois  haverá  as  rodadas  de
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negociação  que  envolvem  o  governo  -  neste  ano  convidaremos  as  comissões

temáticas - e a Comissão de Participação Popular, que emitirá um parecer, podendo a

sugestão  ser  transformada  em  emenda,  que  será  analisada  pela  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa é a dinâmica do PPAG.

No PMDI, o prazo para apresentação de emendas se encerrou, mas hoje houve a

participação  do  relator  do  PMDI,  Deputado  João  Vítor  Xavier.  Se  nos  grupos  de

trabalho  houver  propostas  relevantes,  como  o  PMDI  ainda  não  foi  votado  na

comissão  especial  coordenada  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  haverá  possibilidade  de  apresentar  as  sugestões  oriundas  das

audiências do PPAG ao relator, para que ele possa ou não incorporá-las e transformá-

las  em  emendas.  Tivemos  esse  cuidado,  do  contrário,  não  faria  sentido  a

apresentação do PMDI, além dessa apresentação formar um vínculo com o PPAG.

No  caso  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  como Presidente  da

Comissão de Participação Popular e coordenador do seminário, apresentei uma série

de  emendas  às  propostas  do  seminário  que  guardavam  correspondência  com  o

PMDI. Dessa forma, quem tiver alguma sugestão relevante ao PMDI, apresente-a no

grupo,  e nós a apresentaremos ao relator  do PMDI, para que este possa ou não

acolhê-la.

Passarei a palavra ao Deputado Bosco, que, juntamente com a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite,  coordenou um evento muito importante da

Assembleia, o fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”. Com a

palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco -  Sr.  Presidente,  quero cumprimentá-lo pela condução desta

reunião e pelo trabalho realizado na Comissão de Participação Popular; cumprimento

também  a  Subsecretária  Adriane,  o  Subsecretário  André  e  o  Dr.  Geraldo,

representando o Chefe da Polícia Civil;  e principalmente cumprimento essa plateia

maravilhosa, razão maior deste evento.

É uma alegria  participar  desta  reunião.  Estou  no  meu primeiro  mandato,  e  é  a

primeira  oportunidade  que  tenho  de  participar  efetivamente  da  discussão  e  da

elaboração  do  PPAG e  do  Orçamento  do  Estado.  Este  momento  representa  um

avanço significativo: o governo vem discutir  com a sociedade, representada nesta
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Assembleia Legislativa, o planejamento para curto, médio e longo prazos. Isso é um

fator  muito  positivo,  e sabemos que,  em passado não tão  distante,  tal  coisa não

havia. O Orçamento era uma peça meramente fictícia, e nem sempre era executado.

Hoje há nova realidade em Minas Gerais com o governo de Aécio Neves e agora o

governo do Prof. Anastasia.

Cumprimento  todos  vocês  pela  participação  e  coloco-me  à  disposição.

Cumprimento o nosso pessoal, os delegados eleitos no fórum técnico “Segurança nas

escolas: por uma cultura de paz”. Nós, da Comissão de Educação e da Comissão de

Segurança Pública, cujo Presidente é o Deputado João Leite, realizamos etapas do

fórum  técnico  em  praticamente  todas  as  regiões  do  Estado.  Foram  seis  fóruns

regionais, encerrando com o fórum do mês passado. No final desse fórum, houve a

apresentação  e  a  aprovação  de  30  propostas,  que  tratam  desde  a  questão  da

valorização dos profissionais da educação e da implementação de políticas voltadas

para a educação até a adoção de medidas em trabalho de rede com segmentos que

fazem parte da educação. Foi um fórum extremamente positivo. Tenho a certeza de

que  os  nossos  representantes  estarão  conosco  aqui  amanhã,  no  momento  da

discussão do PPAG pela educação, para a apresentação dessas 30 propostas.

Quero cumprimentá-los e convidá-los a participar conosco amanhã, a partir das 8

horas, para discutir as questões da educação ligadas ao PPAG. Aguardo a presença

de todos. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bosco.  Nesta  rodada  final,  as

perguntas são dirigidas à Subsecretária Adriane e ao Subsecretário André. A primeira

pergunta é de Ana Angélica, que integra o curso de Ciências do Estado, da UFMG: “A

juventude  mineira  será  incluída  no  PMDI  e  no  PPAG,  visto  que  é  um  segmento

diretamente relacionado com o desenvolvimento da sociedade? E com quais políticas

específicas?”.

Alice, do Movimento Pró-Rio Todos os Santos, do Mucuri: “Preocupa-me uma certa

miopia  quando  se  fala  de  desenvolvimento,  que  é  absolutamente  necessário  à

erradicação da pobreza. Sem água, sem transporte ferroviário?! Em momento algum

falou-se aqui, com a ênfase necessária, do problema da água e do fortalecimento do

transporte ferroviário”.
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Pergunta da Sra. Beatriz Carvalho, do Conselho Regional de Nutricionistas – CRN -

9ª Região: “O documento do PPAG e o seu manual não deixam claro como será a

participação popular na definição das estratégias, nem especifica a metodologia no

andamento dos projetos. Como identificar projetos e processos?”.

A última pergunta é do Sr. Wagner Maciel, do Conselho Regional de Serviço Social

de Minas Gerais. Solicito ao Sr. Wagner Maciel que faça a pergunta. Em seguida,

passaremos às considerações finais dos convidados.

O Sr. Wagner Maciel - Boa tarde. De acordo com a apresentação desta tarde, foi

dito  que  estamos  na  terceira  etapa  do  choque  de  gestão.  Pressupõe-se  que  as

primeiras  etapas  enfatizaram  o  controle  fiscal  e  o  “déficit  zero”.  Vimos  o  Estado

buscar maior poder de arrecadação.

Sobre o valor previsto dentro dos programas estruturadores, percebe-se que, para

2012, o valor é menor que o previsto para os anos de 2013, 2014 e 2015. Quero

entender um pouco melhor o funcionamento disso. Também foi dito que a previsão

orçamentária  de  2012  a  2015  é  de  R$57.000.000.000,00,  um  aumento  de  85%

quando o valor é comparado ao PPAG de 2008 a 2011. Qual a previsão para a Lei

Orçamentária em 2012, em comparação com a de 2011? Ocorreu um aumento ou

uma diminuição dos valores?

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  o  Subsecretário  André  Reis,  para  suas

considerações finais.

O Subsecretário  André  Abreu Reis  -  A Alice  apresentou duas questões  sobre  o

desenvolvimento do Mucuri  e perguntou sobre a erradicação da pobreza. Sobre a

água, posteriormente a Adriane poderá comentar a criação de um projeto estruturador

que trate do tema, isto é, da questão da água. Este ano já atingimos essa parcela de

projetos em comunidades carentes no Norte, por meio do Idene, como o Programa de

Combate  à  Pobreza  Rural  -  PCPR -,  com  abastecimento  de  água  em  pequenas

comunidades.  Era  um  projeto  financiado  pelo  Banco  Mundial,  e  agora  seu

financiamento é feito com recursos próprios do Tesouro. É um projeto relativamente

antigo no governo, em articulação com comunidades acima de 200 pessoas que são

atendidas pela Copanor. Mas as questões relativas ao projeto, especificamente as

que se referem ao ano que vem - e não sei se a Dra. Adriane tem informações sobre
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isso -, poderão ser discutidas no próprio grupo.

Sobre  a  questão ferroviária,  terei  de  decepcioná-lo,  porque  não  existe  nada.  O

Estado já não trabalha com a malha ferroviária, e não temos previsão sobre isso. A

perspectiva  que  há  sobre  a  questão  ferroviária  refere-se  à  própria  Região

Metropolitana,  onde  está  sendo  feito  um  estudo  de  aproveitamento  da  malha

ferroviária para ver como podem desafogar a região e evitar que não se cruze tanto

na parte rodoviária. No Vale do Mucuri, no Norte, nesse período, o Estado investiu na

parte  rodoviária.  Então,  nesse  ponto,  o  Proacesso  passou  por  lá  e  tivemos  um

investimento bastante robusto nesse período.

A Subsecretária  Adriane  Ricieri  -  Em  termos  de  projeto  estruturador  para  essa

região, temos o projeto Água para Todos, que aliás está sendo desdobrado a partir do

Brasil sem Miséria, do governo federal. Então, é um projeto que está sendo utilizado

como referência  no desdobramento  dessa política federal  e  que está  sendo bem

trabalhado. Estão sendo alocados recursos substanciais nesse projeto.

Em relação à malha ferroviária, apesar de não haver nada de concreto, desde o ano

passado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado nesse ponto.

Aliás, há um estudo sendo feito com o apoio do Banco Mundial para elaborar um

projeto de aprimoramento da malha ferroviária do Norte. Então, esse é um projeto

que deve ser concluído agora. Se já não foi, deve estar na fase final de elaboração.

Em relação aos projetos para a juventude, perguntou a Ana Angélica, quero dizer

que também temos um programa estruturador no novo PPAG que se chama Jovens

Mineiros Protagonistas. Nesse projeto está mantido o Plug Minas, que tem o foco

muito direcionado a esse segmento. Ele já faz parte do PPAG em vigor e migra para o

novo PPAG com uma nova roupagem. Além desse projeto,  há ainda o Poupança

Jovem, que também faz parte da nossa carteira atual e vai para o novo PPAG com

uma  roupagem  mais  robusta.  Então,  existem  grandes  projetos  nessa  área  de

atuação.

O Subsecretário André Abreu Reis - Não sei se entendi bem a pergunta do Wagner

Maciel, mas tentarei respondê-la. Se houver qualquer questão, você pode interpelar-

me novamente. Sobre a parte de valores da carteira, é importante dizer que ela está

agora com esse aumento vigoroso de um PPA para o outro muito por conta do motivo
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que mencionei há pouco: a nossa limitação orçamentária. O que está acontecendo?

Sobre as tecnologias desenvolvidas na geração do choque de gestão, como o senhor

mencionou, sobre os monitoramentos intensivos de projetos, temos tentado trabalhar

com um escopo maior de programas recebendo esse tipo de monitoramento por parte

do governo. Então - e depois a Dra. Adriane poderá trazer mais informações -, o que

vem  acontecendo  com  os  projetos  e  processos?  Estamos  tentando  colocar  mais

gestão  intensiva em uma maior  quantidade de recursos.  Até este ano estávamos

trabalhando com uma carteira que gerava 12% do orçamento, ou seja, em torno de

R$5.000.000.000,00. Essa ampliação não foi de recursos naquela carteira, mas de

programas que passaram a ter foco do Estado para o seu monitoramento intensivo.

Os programas passaram a pertencer à carteira de projetos estratégicos do Estado, de

forma que aqueles recursos alocados em uma área que não receberia esse tipo de

monitoramento  possam  produzir  melhores  resultados.  Então,  até  o  ano  passado

aqueles programas associados antigamente e alguns outros em que percebemos um

bom poder de alavancagem foram inseridos na carteira. Contudo, o fato de eles terem

sido inseridos na carteira gerou toda uma nova metodologia de acompanhamento e

de destinação de pessoal, no próprio órgão e na central de planejamento, a Seplag, a

fim de monitorar esses recursos e projetos para que produzissem melhores efeitos.

Então,  o  crescimento  da  carteira  veio  muito  em  função  da  nossa  mudança  de

metodologia  de acompanhamento,  que passou a abarcar  um maior  contingente e

volume de recursos. Ou seja, passamos a monitorar isso de forma mais intensiva e a

monitorar melhor também. O que acontece na carteira atual, como não temos essa

diferença entre projetos e processo, é que acabamos monitorando processo como se

fosse projeto. Mas são coisas diferentes. O projeto tem a característica de começo,

meio e fim, há uma entrega objetiva. O processo é a ação continuada, que também é

estratégica,  pois  promove  uma  transformação  grande  na  sociedade.  Estávamos

trabalhando em uma mesma metodologia de monitoramento nessas duas vertentes. A

transformação é mais para monitorar de forma adequada o que é projeto e o que é

processo.  Monitorar  de  forma  mais  intensiva  o  que  antes  não  era  levado  em

consideração.

O Subsecretário André Abreu Reis - Gostaria de agradecer a todos os senhores por
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mais um ano de debate para enriquecer o PPAG e para o engrandecer. Aprendemos

muito  com  a  participação  de  todos.  Agradeço  a  Assembleia  Legislativa  pela

oportunidade. Sou gerente de um projeto, portanto, estarei aqui,  na quarta-feira, à

tarde, prestando esclarecimento sobre o projeto estruturador de qualidade e gestão

eficiente, um programa de gestão e eficiência, composto por quatro outros projetos,

sobre os quais falaremos mais detalhadamente. Muito obrigado.

A Subsecretária Adriane Ricieri - Gostaria de agradecer a participação e a presença

de todos vocês. Também estarei aqui em outros momentos. Sou também gerente do

projeto Inovação na Administração Pública. Espero que tenhamos, nos próximos dias,

debates bastante enriquecedores, que tragam mais subsídios para o nosso modelo

de gestão atual. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Subsecretários André Reis e Adriane. Em relação à

questão  da  juventude,  Subsecretário  André,  quero  lembrar  que  foi  realizada

recentemente, em Araxá, a II Conferência Nacional de Juventude de Minas Gerais.

Há uma lei aprovada aqui na Assembleia, Lei nº 18.136, de 2009, de minha autoria,

que cria o plano estadual de juventude. Foi uma lei sancionada pelo ex-Governador

Aécio  Neves,  até  uma  sanção  pública,  no  Palácio  da  Liberdade.  Nessa  lei,  há

diretrizes importantes para as políticas da juventude.

Agradeço a presença do Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de

Minas  e  Energia.  Agradecemos  a  presença  de  todos,  particularmente  do  amigo

Deputado Bosco, Presidente da Comissão de Educação, dos convidados e demais

presentes.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO – NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011

Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Sebastião Costa, membro da

Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º do Art. 204 do Regimento

Interno. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Arlen Santiago e

Hélio Gomes. 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 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 2.337/2011 (Deputado João Vítor Xavier) e 2.453/2011 (Deputado

Zé Maia), em turno único. A Presidência registra a presença dos Desembargadores

Nelson Missias de Morais e Tiago Pinto, e dos Juízes Pedro Aleixo Neto e Bruno Terra

Dias,  Presidente  da  Amagis.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação,  no turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.453/2011 (relator:  Deputado Zé

Maia).  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 10h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Rômulo  Viegas  por

indicação do Bloco Transparência e Resultado) 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
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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. O Presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 810/2011 em turno único (Deputado

Vanderlei Miranda), e 2.150/2011 em turno único (Deputado Rômulo Viegas). 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  1.714/2011  e  1.753/2011.

Neste momento retira-se da reunião o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e registra-se a

presença do Deputado Rômulo Viegas. 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 Tenente Lúcio (2) em que pleiteia sejam solicitadas à Prefeitura de Araxá

providências para tratar adequadamente o lixo gerado por esse Município, uma vez

que  esses  resíduos  estão  caindo  diretamente  nos  cursos  d'agua  da  região,

principalmente no Córrego Grande, poluindo o Rio Capivara; e providências à Copasa

com vistas ao completo tratamento dos esgotos no Município de Araxá, os quais são

grandes  responsáveis  pela  poluição  e  a  alta  taxa  de  mortandade  de  peixes  no

Córrego Grande e  no  Rio Capivara;  Duarte Bechir  em que solicita  seja realizada

reunião de  audiência  pública para  debater  a situação dos produtores de  cachaça

artesanal em relação ao licenciamento exigido pela fiscalização federal. 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, 9 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, Presidente.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,
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membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Tiago

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

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

comunica  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.314/2011,  em  1º  turno,  do  qual

designou como relator o Deputado Adelmo Carneiro Leão, informa que a reunião se

destina  a discutir  os  casos de  meningite tipo C notificados no Município  de Ouro

Branco e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio

Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Estado  de  Saúde;  Tânia  Maria  Marcial,

Assessora da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde

– SES –; Marcelo Mascarenhas Corrêa, Diretor de Doenças Transmissíveis da SES;

Carlos Alberto Pereira Gomes, Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da

SES; Alexandre de Oliveira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco;

Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Líder do Governo nessa Câmara; Hideraldo Belini

Soares de Mello, Secretário Municipal de Saúde de Ouro Branco; Lysly de Aguiar,

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da referida Secretaria; Carlos Eduardo

Coelho  Seixas,  Diretor  Técnico  da  Fundação  Ouro  Branco,  representando  o  Sr.

Carmine  Sarao  Neto,  Presidente  dessa  entidade;  Ana  Gabriela  Dias  Cardoso,

Gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Gerdau Açominas;

Taciana  Rodrigues  Rezende,  médica  do  trabalho  da  Paranasa  Engenharia  e

Comércio S.A; José Heitor Santana, Diretor de Relações Externas do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico de Ouro

Branco e Congonhas,  representando o Sr.  Raimundo Nonato Roque de Carvalho,

Presidente  do  Sindicato;  Rodrigo  Diniz  Junqueira  Rocha,  Presidente  do  Instituto

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

palavra ao Deputado Tiago Ulisses, 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),
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compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.960  e

2.100/2011.  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 apreciados em reunião posterior, requerimentos dos Deputados Doutor

Viana em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o

Projeto de Lei nº 1.635/2011, que dispõe sobre a criação do programa estadual para

identificação  e  tratamento  da  dislexia  na  rede  oficial  de  educação;  Luiz  Carlos

Miranda  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Departamento  de  Vigilância

Sanitária  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  das  instalações

sanitárias oferecidas pelos estabelecimentos onde há paradas de ônibus ao longo da

BR-381 e da BR-135; e seja realizada reunião para debater, em audiência pública,

questões atinentes ao acidente vascular cerebral e as dificuldades no seu tratamento;

Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater, em audiência pública,

questões relacionadas ao lixo hospitalar, em especial seus efeitos no meio ambiente;

Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião para debater,  em audiência

pública,  a  destinação  do  lixo  hospitalar  no  Estado,  em  especial  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte; Luiz Henrique em que solicita seja realizada reunião

para debater,  em audiência pública, os  preços pagos pelas  operadoras de planos

odontológicos  aos  dentistas  conveniados;  Carlos  Mosconi  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  assuntos  relacionados  à

unidade do Ipsemg no Município de Itajubá; e da Deputada Liza Prado em que solicita

seja realizada reunião para debater, em audiência pública, assuntos relacionados ao

Ipsemg, especialmente no que se refere à extinção de convênios, como é o caso do

Madrecor,  em  Uberlândia.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  dos

Deputados Fabiano Tolentino, Tadeu Martins Leite, Marques Abreu e Gustavo Perrella

em que solicitam seja realizada visita em conjunto 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.
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Ato contínuo, o Presidente passa a presidência ao Deputado Neider Moreira para

apreciação de requerimentos de sua autoria e de autoria do Deputado Hely Tarqüínio,

Vice-Presidente da Comissão. São aprovados, cada um por sua vez, 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 reunião de

audiência pública para conhecer projetos da Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 26/10/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac,

por  indicação  da  Liderança  do  PT).  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

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

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.205/2011, no 1º turno, e 2.375/2011 (Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 2.332/2011 (Deputado Bosco); 2.333 e 2.335/2011 (Deputado

Carlin Moura); e 2.334/2011 (Deputado Paulo Lamac), em turno único. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

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

1.617/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e
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Emenda nº 3. Neste momento, retira-se o Deputado Rogério Correia. Em seguida,

após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela rejeição do Projeto

de Lei nº 119/2011 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Neste momento, registra-

se a presença do Deputado Paulo Lamac. Na sequência, após discussão e votação, é

aprovado, em 1º turno, o parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 780/2011 (relator:

Deputado Paulo Lamac). O Projeto de Lei nº 490/2011, em 1º turno, é convertido em

diligência à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego a requerimento do relator,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição, aprovado pela Comissão.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.706 a 1.708 e

1.793/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.245, 2.033 e 2.204/2011.

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 Paulo Lamac em que solicitam seja realizada visita à Escola Estadual Ordem

e Progresso para obter esclarecimentos sobre o Edital para o Processo Seletivo 2012

e a Portaria nº 001/EEOP/ACADEPOL/PCMG/2011; Paulo Lamac em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o fechamento da Escola Estadual

do Quilombo, Distrito de Sabinópolis, na região do Vale do Rio Doce; Rogério Correia

(3) em que solicita seja encaminhado ao governo do Estado pedido de informações

sobre  os  valores  dos  contratos  firmados  entre  a  Fundação  Renato  Azeredo  e  o

governo  de  Minas,  entre  2002  e  2011,  bem  como  sobre  quais  órgãos  da

administração pública fizeram os repasses; seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Educação  pedido  de  informações  sobre  quais  medidas  foram  tomadas  com

relação ao ofício enviado por representantes dos Centros de Educação Continuada -

Cesec - em que solicitam um quadro de pessoal que assegure atendimento eficiente

à comunidade; e seja realizada reunião de audiência pública para debater a educação

no campo;  Bosco,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura  e Paulo  Lamac  (2)  em que

solicitam sejam encaminhadas a todos os Deputados membros da comissão criada
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para  intermediar  a  negociação  entre  professores  e  Governo  do  Estado  as  notas

taquigráficas da reunião desta Comissão, realizada em 6/4/2011 e o documento de

propostas encaminhado pela Associação de Diretores das Escolas Oficiais de Minas

Gerais – Adeomg -; e seja realizada visita à Secretária de Estado de Educação para

entregar as notas taquigráficas da reunião desta Comissão ocorrida em 6/4/2011 e

apresentar  as  propostas da Adeomg;  Carlin  Moura  em que solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  na  Escola  Municipal  Valério  Ferreira  Palhares,  que

abriga o anexo da Escola Estadual Professora Vera Maria Rezende, para debater a

construção de escola estadual no Bairro Petrovale. É recebido pela Presidência o

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  plano de ampliação e  expansão  da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM -, bem como a

capacidade  de  irradiação  das  ações  educacionais  e  sociais  dessa  universidade.

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 novembro de 2011.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Rômulo  Veneroso  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 João Leite,  dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.465/2011, em turno único,

para o qual designou como relator o Deputado Elismar Prado. Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição, em turno único, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.536/2011  (relator:  Deputado  Elismar  Prado,  em  virtude  de

redistribuição)  e  2.006/2011  (relator:  Deputado  Rômulo  Veneroso,  em  virtude  de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.057/2011,

o relator, Deputado Elismar Prado, retira o parecer lido anteriormente e apresenta

outro. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 1.057/2011. 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.064,  2.380  e  2.385/2011,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.713 e 1.758 a 1.773/2011.  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 Elismar Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com a finalidade de debater o repasse de recursos dos governos federal e estadual

para  a  área  de  cultura  de  Belo  Horizonte,  bem  como  apurar  denúncias  de

deterioramento  de  espaços  e  projetos  culturais  nesse  Município.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/10/2011

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Antônio Júlio e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Carlos

Arantes, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante da pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência do Sr. Luís Ricardo Aguiar, morador do Bairro Vila

Ecológica,  na  região  do  Barreiro,  que,  por  meio  da  Mensagem  nº  220.612,

encaminhada ao “Fale com a Assembleia” reclamação contra os serviços prestados

pela Cemig nessa região. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

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

adiada  a  votação  dos  Requerimentos  nºs  1.711  e  1.757/2011;  o  primeiro  a

requerimento do Deputado Tiago Ulisses e o segundo a requerimento do Deputado

Duarte Bechir. 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  os  requerimentos  dos  Deputados  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, com a prisão

de diretores do referido Instituto, em especial as diligências realizadas para apuração

da extensão da fraude e identificação dos imóveis irregularmente legitimados, assim

como os resultados, parciais ou finais, dessas diligências e as ações efetivadas para

a recuperação da propriedade desses imóveis pelo Estado; Rogério Correia em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Viçosa  para

debater e obter esclarecimentos sobre o processo de outorga para a utilização de

recursos  hídricos  nas  atividades  minerárias  no  Estado,  em  especial  para  as

operações  dos  minerodutos;  e  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  com  o  objetivo  de  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

2.445/2011, do Governador do Estado, que 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
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Recursos  Minerários  -  CERM.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  no  dia  7  de  novembro,  às  14h30min,  no

Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Carlos Henrique – Antônio Carlos Arantes – Tiago

Ulisses.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

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

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do

Srs.  Josué  Costa  Valadão,  Secretaria  Municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte

(24/10/11); e Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (27/10/11). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.912/2011,  no  2º  turno,  e

2.443/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Délio  Malheiros);  e  855/2011,  no  1º  turno

(Deputado  Antônio  Júlio).  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 235/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada

Liza Prado); 2.443/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

e com a Emenda nº 2, que apresenta (relator: Deputado Délio Malheiros). O Projeto
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de Lei nº 12/2011 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Liza

Prado aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Malheiros (2) em que solicita seja encaminhada ao Procon-MG, para providências,

cópia da fiscalização educativa promovida pelo Procon Assembleia que averiguou o

cumprimento das Portarias nºs 387/2008 e 128/2011, do Departamento Nacional de

Produção Mineral; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir  a  situação em que se encontram as  autoescolas  do Estado em face das

exigências do Departamento Nacional de Trânsito; Liza Prado (2) em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  em  caráter  de  urgência,  para  discutir  os

problemas enfrentados por moradores de prédios no Bairro Buritis, nesta Capital; e

em que solicita seja realizada visita técnica a prédios e casas no Bairro Buritis, nesta

Capital, em função de trincas e possibilidade de desabamento, com representantes

do Crea-MG e da Copasa-MG; e do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita

seja  encaminhado  ao  Procon-MG  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico pedido de providências para que fiscalizem os preços exorbitantes dos

produtos comercializados pelos estabelecimentos onde há parada de ônibus ao longo

da BR-381 e da BR-135; e do Deputado Vanderlei Miranda em que solicita sejam

encaminhados  ao  Procon-MG  e  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  pedido  de

providências para que fiscalize as embalagens improvisadas utilizadas por bares e

restaurantes  para  o  armazenamento  de  azeite  e  óleo.  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 novembro de 2011.

Liza Prado, Presidente – Duilio de Castro.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada
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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. O

Presidente acusa o recebimento da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011,

da qual designou a Deputada Ana Maria Resende 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  de Redação Final  da Proposta de Emenda à Constituição nº

16/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

de hoje, às 20h30min, e do dia 3/11/11, às 14h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Luiz Henrique

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Anselmo José Domingos,  membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Henrique. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  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 1.275/2011 e 1.685/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
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Celinho do Sinttrocel);  1.749/2011 (relator:  Deputado:  Célio Moreira);  1.751/2011 e

1.783/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Anselmo José Domingos);

2.342/2011  (relator:  Deputado  Célio  Moreira),  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  1.702,  1.715,  1.752  e  1.754/2011.  Registra-se  a  presença do

Deputado  Célio  Moreira.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Júlio e Ivair Nogueira em que solicitam seja realizada reunião para debater, de forma

ampla e em todos os seus aspectos, os serviços de remoção e guarda de veículos

apreendidos no Estado por empresas concessionárias e credenciadas pelo Detran-

MG; Pompílio Canavez em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas e ao Dnit pedido de providências para a restauração da

AMG-1505, rodovia que liga a sede do Município de Monte Belo ao Distrito de Jureia;

e  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Contagem para debater o transporte público intermunicipal na região,

em  especial  a  desativação  da  Linha  1360  da Viação Saritur,  aos  domingos,  e  a

redução dos horários aos sábados. 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 novembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

João  Vítor  Xavier,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por

indicação  da  Liderança  do  BPS),  Luiz  Carlos  Miranda  (substituindo  o  Deputado

Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT)  e  Sebastião  Costa

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,
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também, o  Deputado Délio  Malheiros.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Antônio  Júlio,  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

27/10/2011: ofícios do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da

Secretaria  Executiva  do  Ministério  da  Cultura  (2);  da  Sra.  Maria  Ivonete  Barbosa

Tamboril,  Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos  Humanos, e do

FNDE (566). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.378/2011

(Deputado  Romel  Anízio);  2.111/2011  (Deputado  Doutor  Viana);  2.291/2011

(Deputado  João  Vítor  Xavier);  2.292/2011  (Deputado  Zé  Maia)  e  2.353/2011

(Deputado  Gustavo  Perrella),  no  2º  turno.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Doutor  Viana,  que assume a Presidência  dos trabalhos.  O  Deputado Luiz  Carlos

Miranda  retira-se  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. São retirados da pauta os Projetos de Lei nºs 2.447, 2.450 e

2.451/2011,  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem

pressupostos  regimentais,  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.336,  2.452  e  2.442/2011,

atendendo a requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, relativos aos dois primeiros,

e João Vítor Xavier, relativo ao último, aprovados pela Comissão. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 577/2011 e 2.291/2011, este na forma do vencido no 1º

turno  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier);  1.378/2011  (relator:  Deputado  Duarte

Bechir, em virtude de redistribuição); 2.111/2011 (relator: Deputado Doutor Viana) e

2.353/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição), todos na

forma do vencido no 1º  turno;  2.390/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado

Sebastião Costa);  2.444/2011 na forma do vencido no 1º  turno (relator:  Deputado

Duarte Bechir); 2.448/2011 (relator: Deputado Doutor Viana); e pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 2.087/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia); 2.220/2011 (relator: Deputado

Antônio  Júlio,  em  virtude  de  redistribuição);  2.356/2011  (relator:  Deputado Duarte

Bechir, em virtude de redistribuição); e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada em

Plenário  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.292/2011.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  que

conclui  pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.449/2011,  o relator,  Deputado João

Vítor  Xavier,  retira este parecer e apresenta outro, que conclui  pela aprovação do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  n° 1.  Após  discuss ão  e  votação  é  aprovado  o

parecer. O Deputado João Vítor Xavier retira-se da reunião. Na fase de discussão do

parecer  do relator,  Deputado Sebastião Costa,  que conclui  pela aprovação,  no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.443/2011  com  as  Emendas  n° 1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  n° 2,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte,  e  n° 3,  desta  Comissão,  o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do

Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella - Romel

Anízio.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

1º/11/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, 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.  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
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aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.247/2011  (relator:  Deputado

Fabiano Tolentino, em virtude 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 915, 1.796 e 2.237/2011, 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 1.624, 1.930,

2.052, 2.066, 2.127, 2.138 e 2.202/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência recebe para apreciação posterior  requerimentos dos Deputados Sávio

Souza Cruz em que solicita seja realizada audiência pública para esclarecer matéria

veiculada na edição do jornal  "Hoje  em Dia"  de 30/10/2011,  que aponta  possível

aparelhamento do Estado na Secretária de Estado de Esportes e da Juventude, onde

atuam vários integrantes da denominada "Turma do Chapeu", composta por jovens

militantes do PSDB; e Bonifácio Mourão em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para conhecer e discutir as propostas dos jovens participantes da II

Conferência Estadual da Juventude. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às  20h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  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 pareceres em fase de redação final. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.453/2011, do qual designou
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como relator o Deputado Luiz Henrique. 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

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.453/2011. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião do dia

3/11/2011, às 14h30min, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/11/2011

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

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, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir a carga horária de trabalho dos policiais

militares do Estado e a fixação de sua jornada de trabalho em 40 horas semanais,

além da remuneração do serviço extraordinário em, no mínimo, 50% à do serviço

normal,  para  que  seja  dado um  tratamento  humano  aos  servidores  militares,  em

respeito  aos  direitos  fundamentais  da  dignidade  da  pessoa  humana,  dos  valores

sociais  do  trabalho  e  da  livre  inciativa,  conforme  dispõe  a  Constituição  Federal.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Pompílio  Canavez  e  Rogério  Correia.  A

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

Araújo, Deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás; Sargento Amauri

Soares, Deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; Da Vitória,

Deputado  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo;  Cabo  Almi,

Deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul;  Sargento

Aragão,  Deputado  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Tocantis;

Maj. PM Ailton Cirilo da Silva, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, representando o
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Maj. PM Márcio Ronaldo de Assis, Presidente dessa entidade; Subten. PM Raimundo

Nonato Meneses Araújo, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares do Estado de Minas Gerais; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador

da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares do Estado de Minas Gerais; Zoé Ferreira Santos, Advogado da Associação

dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,

representando o Sgt. BM Alexandre Rodrigues, Presidente dessa entidade; Cel. PM

Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo

de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho,

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

Militares do Estado de Minas Gerais; 3º-Sgt. PM João Batista de Oliveira, Presidente

da  Associação  dos  Policiais  e  Bombeiros  Militares  do  Triângulo  Mineiro;  Fábio

Queiroz,  advogado  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e

Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento

à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de que a expedição

de mandado de despejo pelo juízo da 20ª Vara Cível e ações ilegais de setores da

PMMG  estaria  comprometendo  os  direitos  de  aproximadamente  mil  famílias

residentes na Comunidade Dandara, nesta Capital; Sargento Rodrigues (3) em que

solicita sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça as notas taquigráficas

desta reunião, cópia da decisão sobre mandado de injunção proferida pelo Tribunal

de Justiça do Rio Grande do Norte e pedidos de providências para que se manifeste

formalmente no prazo de 60 dias sobre o tema discutido e sobre os ilícitos que vem

ocorrendo  contra  os  policiais;  sejam  encaminhadas  ao  Governador  do  Estado,  à
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Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG e a todos os membros do Tribunal de

Justiça as notas taquigráficas desta reunião; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para que encaminhe a esta Casa projeto de lei fixando

a jornada máxima de 40 horas semanais para os militares; Rogério Correia em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública em Aimorés para debater sobre a

violação dos direitos humanos das populações atingidas por barragens, em razão da

construção de usina hidrelétrica nesse Município; Durval Ângelo e Rogério Correia (2)

em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  ao  Comandante-Geral  da  PMMG,  ao

Comandante-Geral do CBMMG e ao Secretário de Estado de Defesa Social as notas

taquigráficas desta reunião; seja encaminhado ao Presidente desta Casa pedido de

providências para que determine a juntada das notas taquigráficas desta reunião aos

autos de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Rosângela Reis – André Quintão.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2011

Às 15h15min, comparecem no Sesi, no Município de Sete Lagoas, a Deputada Liza

Prado e o Deputado Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado , declara aberta a reunião e

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

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

destina a discutir a situação dos mutuários da Cohab no referido Município e a discutir

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

da reunião para ouvir os Srs. Fradique Gurita da Silva, Diretor de Habitação e Thieres

Silvério Cordeiro, Gerente de Financiamentos da Cohab, representando o Sr. Otacílio

Machado Júnior, Presidente da Cohab-MG; Gilson de Oliveira Lovalho, representante

da  Cohab  em  Sete  Lagoas;  Alessandro  Kelwis  de  Freitas,  representante  da

Associação dos Mutuários do Conjunto Habitacional do Bairro Nova Cidade; Renato
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Abreu  Nogueira,  representante  da  comunidade  do  Bairro  Nova  Cidade,  que  são

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

Duilio  de  Castro,  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, 8 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Duilio de Castro.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões 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, 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. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício da Deputada Rosângela Reis, em que justifica sua

ausência  nesta  reunião.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores a Deputada e os Deputados citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.609/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira);  2.615/2011

(Deputado  Cássio  Soares);  2.610/2011(Deputado  Luiz  Henrique);  e  2.611  e

2.612/2011 (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.  O Projeto de Lei nº 85/2011 e o Projeto de Lei

Complementar nº  2/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.553/2011

(relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição), e 2.555/2011, e do

Projeto de Lei Complementar nº 13/2011, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

André Quintão, o primeiro em virtude de redistribuição). Registra-se a presença do

Deputado Delvito Alves. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº

2.571/2011,  são apresentadas as  Propostas  de  Emenda nºs  1  a  3,  do  Deputado

Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.571/2011, com o voto em branco do Deputado André Quintão (relator: Deputado

Sebastião Costa). Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs

1  e 2.  Submetida a  votação destacada,  é rejeitada a  Proposta  de  Emenda nº  3.

Retira-se  da  reunião  o  Deputado  André  Quintão.  Após  discussão  e  votação,  são

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

inconstitucionalidade e ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  980/2011

(relator: Luiz Henrique); 1.080/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.684, 1.835,

2.032,  2.153,  2.160,  2.181,  2.286,  2.526,  2.505/2011 (relator:  Deputado Sebastião

Costa, os oito primeiros em virtude de redistribuição); e 2.461/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.085 e 1.204/2011, no 1º

turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo

regimental pelos respectivos relatores, Deputados Delvito Alves e Luiz Henrique. Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.487 e 1.607/2011, no 1º turno, deixam de

ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores,  Deputados  Delvito  Alves  e  Sebastião  Costa,  ambos  em  virtude  de

redistribuição. São baixados em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – e ao autor o Projeto de Lei nº 1.630/2011

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de redistribuição);  à  Semad e  ao

auator o Projeto de Lei nº 1.858/2011; à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – Seplag – e ao Prefeito Municipal de São Francisco do Glória o Projeto de

Lei nº 2.549/2011; à Secretaria de Desenvolvimento Social – Sedese – o Projeto de

Lei nº 2.440/2011; à Seplag o Projeto de Lei nº 2.562/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira, os dois primeiros em virtude de redistribuição); e à Seplag o Projeto de Lei
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nº  2.551/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves).  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 1.674, 2.007,

2.550,  2.572/2011,  este  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira, os dois primeiros em virtude de redistribuição); e 2.197/2011, este na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: 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  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.264/2011, este com a Emenda

nº 1, 2.563, 2.567, 2.577/2011, este com a Emenda nº1, 2.304 e 2.574/2011 (relator:

Deputado Bruno Siqueira,  os  quatro primeiro  em virtude de redistribuição);  2.557,

2.566 e 2.575/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  2.560 e 2.568/2011 (relator:

Deputado  Delvito  Alves).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.545, 2.552, 2.559,

2.565,  2.569  e  2.576/2011;  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais o Projeto de Lei nº 2.558/2011; e à Secretaria de Estado de Educação o

Projeto  de  Lei  nº  2.543/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

próxima reunião  extraordinária,  amanhã,  dia  9 de novembro,  às  11  horas,  com a

finalidade de apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.085, 1.204, 1.487,

1.607 e 2.446/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Rosângela Reis - Doutor Viana.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o  Deputado Hely  Tarqüínio,  por  indicação da Liderança  do  PV)  e  o

Deputado  Carlos  Mosconi,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente
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também o Deputado Celinho do Sinttrocel.  A Presidência, nos termos do art.  120,

inciso  III,  do  Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a aprovada e solicita à Deputada e aos Deputados que a subscrevam. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  situação  do  Hospital

Siderúrgica-Associação  Beneficente  de  Saúde  São  Sebastião.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  José  Anchieta

Poggiali, Superintendente Regional de Saúde, representando o Sr. Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Robson Gomes da Silva, Prefeito

Municipal de Ipatinga; Rubens de Castro, Secretário Municipal de Saúde de Coronel

Fabriciano; Ângela de Oliveira, representando o Sr. Aguiar dos Santos, Presidente do

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Coronel

Fabriciano,  Ipatinga  e  Timotéo;  Vanide  Alves  da  Silva,  Diretor-Administrativo  do

Hospital  Vital  Brasil;  Roberto  Carlos  de  Oliveira,  Presidente  do  Conselho  de

Desenvolvimento Econômico, representando o Sr.  Ivair  de Andrade, Presidente da

Associação Comercial e Industrial de Coronel Fabriciano; Adriano Martins de Oliveira,

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra a Deputada Rosângela Reis

e ao Deputado Celinho do Sinttrocel , autores do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Às  15h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Rogério

Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara



1009
____________________________________________________________________________

aberta a reunião e,  nos termos regimentais,  dispensa a leitura da ata  da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater 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 sua transferência

provisória para outro local durante as obras de reforma. Registra-se a presença dos

Deputados Luiz Henrique e João Vítor Xavier (substituindo a Deputada Luzia Ferreira,

por indicação da Liderança do BTR). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Ricardo Afonso Raso, Diretor-Geral da Administração de

Estádios  do  Estado de Minas Gerais;  Bruno Montarroios  Neto  Almeida,  Chefe de

Gabinete  da  Secretaria  de  Administração  Regional  Municipal  Pampulha,

representando o Secretário, Osmando Pereira da Silva; Elaine da Conceição Duarte,

Presidente da Associação dos Expositores da Feira de Artesanato da Lagoa; Antônia

Lúcia  Pereira Lima,  Presidente  da  Associação da Feira  de  Artesanato  do Estádio

Jornalista Felipe Henriot Drummond; Virgílio Araújo Filho e Ludmila Gauzzi Carneiro,

Diretores da Publimig Publicidade e Promoções Ltda., 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 retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª

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

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

Deputados Rogério Correia, João Vítor Xavier e Elismar Prado, em que solicitam seja

realizada visita à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, com a presença das

autoridades que menciona, com a finalidade de discutir a permanência da Feira de

Artesanato  do  Mineirinho  durante  as  obras  do  complexo  Mineirão-Mineirinho,  as

alternativas  de  espaços  no  caso  de  impossibilidade  dessa  permanência  e  as

perspectivas de realização da feira com o término das obras. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso - Luiz Henrique.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Às 15h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Romel Anízio, membros da supracitada

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

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

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

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

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs

578  e  2.395/2011  (Deputado  João  Vítor  Xavier);  937/2011  (Deputado  Ulysses

Gomes); 1.501/2011 (Deputado Gustavo Perrella) e 2.249/2011 (Doutor Viana), no 2º

turno. Os Projetos de Lei nºs 2.445, 2.447, 2.450 e 2.451/2011 são retirados de pauta

por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais, e 2.336, 2.442 e 2.452/2011, atendendo-se a requerimento do Deputado

João Vítor Xavier, 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

578 e 2.395/2011 na forma do vencido  no  1º  turno (relator:  Deputado João Vítor

Xavier); 937/2011 (relator: Deputado Gustavo Perrella, em virtude de redistribuição);

1.501/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Gustavo Perrella) e

2.249/2011  (relator:  Deputado  Doutor  Viana);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.443/2011 com as Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  nº  2,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  e  nº  3

(relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Romel Anízio – Ulysses Gomes – Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO - 2011

RELAÇÃO DE AGRACIADOS - REPUBLICAÇÃO

GRANDE MÉRITO

Antônio Arnaldo Alves de Melo

Dinis Antônio Pinheiro – Promoção

Jerson Domingos

José Antônio Barros Munhoz

Murilo Pinto de Oliveira Ferreira

Olavo Machado Júnior – Promoção

Paulo Sérgio Oliveira Passos

Raymundo Damasceno Assis

Roberto Jefferson Monteiro Francisco - Promoção

Sílvio Antônio de Oliveira Melo – Promoção

MÉRITO ESPECIAL

Ademir Romualdo de Oliveira – Promoção

Antônio Henrique Sapori – Promoção

Assusete Dumont Reis Magalhães

Bruno de Freitas Siqueira – Promoção

Carlos Henrique Alves da Silva – Promoção

Clélio Campolina Diniz

Dom Mauro Morelli

Duílio de Castro Faria

Evamar José dos Santos – Promoção

Fabiano Galleti Tolentino

Gutemberg da Mota e Silva

Heldo José Aguiar Armond – Promoção
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Heron Domingues Guimarães – Promoção

Jacques de Oliveira Pena

Jorge Berg de Mendonça

José Célio de Alvarenga – Promoção

José Edivan do Amorim

José Geraldo de Oliveira Prado - Promoção

José Roberto Soares Scolforo

Lelis Lara – Promoção

Leonardo Rodrigues Belo Couto - Promoção

Márcio Barbosa de Rezende – Promoção

Maria do Carmo Lara Perpétuo - Promoção

Matheus Cotta de Carvalho – Promoção

Nelson Missias de Moraes – Promoção

Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes - Promoção

Paulo Cézar Dias

Paulo Renato Paim

Paulo Safady Simão

Renato de Aquino Faria Nunes

Renato Martins Jacob

Ricardo Annes Guimarães

Ricardo Loscha – Promoção

Rui Barbosa da Silva – Promoção

Stéfano Barra Gazzola

Vitor Inácio Peixoto Parreiras Henriques

Wilson Roberto Batista

MÉRITO

Adair Martins de Souza Resende

Afonso Maria Rocha

Alcindo Amado Henriques

Alex de Melo

Alipio de Faria Braga
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Aluísio Borges de Sousa

Amauri Eustáquio da Paixão

Amilton Flávio Dias de Barcelos

Ana Paula Machado Valadão Bessa

Ana Paula Procópio Junqueira

André de Lima Rufino

Andrea Mismotto Carelli

Antônia Vitória Soares Aranha

Antônio Carlos de Barros Martins

Antônio de Souza Filho

Antônio Pinheiro Teixeira

Argemiro Martins de Lima

Arlindo Alves Filgueira Neto

Arlindo Maximiano Drummond

Averaldo Moreira Martins

Benjamin Alves Rabello Filho

Bernardes e Advogados Associados

Bruno Scalon Cordeiro

Bruno Teixeira Lino

Carlos Eduardo Vieira Gonçalves

Carlos Fernando da Silva

Carlos Fernando Victor Bolivar Moreira

Carlos Manoel Mendonça de Araújo

Carlos Ribeiro Pimenta

Carlos Roberto Rosa

Cesar Romero Giovanini Corrêa

Chang Seon Lim

Cléder Melo e Silva

Cleydson Domingues Drumond

Clores Dias de Andrade Lage

Daniel Pires de Oliveira Costa
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Darlan Esper Kallas

Dilson Dalpiaz Dias

Domingos Costa - Post Mortem

Édio Gonçalves Pinto

Edmar Lisboa Bacha

Edson Said Rezende

Eduardo de Oliveira Chiari Campolina

Elcides José Batista Guimarães

Elmo de Souza Macedo

Elson de Barros Gomes Júnior

Enes Antônio Ribeiro

Enio Dias Lima

Eugênio Ferraz

Fausto Pacheco

Fausto Varela Cançado

Fernando Armando Ribeiro

Francisco Antônio Zétula

Francisco Chaves Generoso

Francisco Eduardo de Queiroz Cançado

Francisco Neto Guerra

Francisco Pereira Lemos

Franklin de Paula Silveira

Galba Gilberto Valadares

Gaspar Carlos Filho

Geraldo Alves Coutinho

Geraldo Eugênio Barbosa Mansur

Geraldo Gonçalves do Vale

Geraldo Lúcio de Laia Souza

Gilson Alves Moraes

Helcio Zolini de Oliveira

Heli Geraldo Andrade



1015
____________________________________________________________________________

Hercílio Araújo Diniz

Hercílio Araújo Diniz Filho

Humberto Donizete Ferreira

Igor Geovane Versiani Ladeira

Ildeu dos Reis Pinto

Irajá Ferreira Nogueira

Ivair de Andrade

Jacob Palis Júnior

Jadir Jose da Silva

Jairo Nogueira Filho

João Alves Cardoso

João Andréa Molinero Junior

Joaquim dos Santos Moreira

Jorge Alfredo Streit

Jorge de Araújo Rodrigues

Jorge Lasmar

José Américo Martins da Costa

José Antônio Bittencourt Soares

José Carlos Felício

José Carlos Miranda

José de Arimateia Neves

José Eduardo Costa

José Francisco Ferreira Neto

José Francisco Gomes da Silva

José Gomes Costa

José Lúcio Campos

José Malaguti

Jose Olinto Pimenta Figueiredo

José Ronaldo Canavez

Klauber Vinícius da Cunha Ribeiro

Lélis Jorge Silva
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Leonardo Antunes da Conceição

Leonardo Castro Diniz Portela

Leonardo Durães de Almeida

Leonardo Petrus

Luciana Diniz Nepomuceno

Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski

Luis Dênis Alves Temponi

Luis Marcelo Silva Pinto

Luiz Augusto do Amaral Filho

Luiz Carlos de Morais

Luiz Fernando Felippe Guida

Marcello Guilherme Abi-Saber

Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho

Marcelo Piancastelli de Siqueira

Marcelo Soares do Santos

Márcio dos Santos Cassavari

Marcos Alves da Silva

Marcos William Almeida Drummond

Marcus Nagib Gadbem

Margarete Gelmini Machado

Maria Angélica Cruz

Maria Botelho Alves Pena

Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

Maria Jose Pimenta da Silva

Maria Maciel Soares

Maria Regina Nascimento de Lacerda

Marilda de Abreu Araujo

Mario Neto Borges

Marisa Rosa Cabral

Matarazo José da Silva

Maurício Morais Santos



1017
____________________________________________________________________________

Mauro Jorge de Paula Bonfim

Mércia Bamberg Melo

Milton Luiz Saraiva

Moacir Matos Filho

Nilton Ferreira da Silva

Nilton Pedro Friaça

Norberto Cruz de Mello

Olavo Drummond Filho

Otacílio Gonçalves Tomé

Paulino Sales Abranches

Paulo Eugênio de Tarso Meira Borem

Paulo Roberto Coimbra Silva

Raimundo Nonato Barcelos

Ramon Campos Cardoso

Raymunda Lourdes Medeiros

Reinaldo Bertin

Ricardo Acayaba Vieira

Ricardo de Castro Machado

Ricardo Rodrigues Nunes

Rita Fernandes da Silva

Roberto de Assis

Robson Cláudio Mappa

Robson Laureano da Rosa

Rodrigo Coelho Moreira Ferreira

Rodrigo do Carmo Faria

Rodrigo Ímar Martinez Riêra

Rosimar Ione dos Santos Silva

Rossano de Oliveira

Rubens Menin Teixeira de Souza

Sandra Márcia Ferreira

Sebastião José Vieira Filho
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Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello

Sergio Rodrigues Leonardo

Sílvio Gomes de Deus

Terezinha Hueb de Menezes

Thaís Velloso Cougo Pimentel

Tulio Olivier Ticom

Valdir Alves Reis

Valentino Rizzioli

Valtorires Josafá Dias dos Santos

Vanilson Gomes Reis

Vitor Augusto Araújo

Wagner Devair Rosa

Walton Albuquerque

Wenceslau Ribeiro de Castro

Wilson Gomes da Silva Júnior

Zailson João Macedo Godinho

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.461/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, determina ao

Poder  Executivo  que  insira  nos  projetos  arquitetônicos  das  unidades  escolares  a

instalação de sistema de captação da água de chuva.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar o Poder Executivo Estadual a instalar nos
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prédios  públicos  das  novas  escolas  estaduais  reservatórios  ou  cisternas  para  a

captação da água da chuva. A água coletada servirá para a limpeza dos pátios das

escolas  e  das  salas  de  aula,  sendo  também  reaproveitada  nas  descargas  dos

sanitários.

Além disso, pretende-se também obrigar o Estado, através da sua Secretaria de

Educação,  a  elaborar  um  cronograma  para  a  adaptação  de  todos  os

estabelecimentos de ensino já em funcionamento, de maneira que todas as escolas

da rede pública estadual de ensino passem a utilizar desse recurso ecológico.

Tais  medidas são justificadas pela  economia,  sustentabilidade e preservação do

meio ambiente bem como pela necessidade de o Poder Executivo sintonizar suas

ações  com  a  evolução  e  os  avanços  tecnológicos,  criando  nas  pessoas  uma

consciência ecológica, especialmente no que concerne ao desperdício dos recursos

naturais.

Dessa forma, o projeto de lei versa sobre proteção do meio ambiente, matéria que

se  encontra  inserida  na  competência  legislativa  concorrente  entre  a  União  e  os

Estados disposta no art. 24, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. No âmbito da

competência concorrente, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do art. 24, incumbe à

União editar as normas gerais e aos Estados suplementá-las.

A proposição acaba também por  tratar  de matéria administrativa,  interferindo na

esfera de organização do Poder Executivo, estabelecendo uma obrigação na forma

de exercício da administração de alguns dos seus órgãos públicos, quais sejam as

escolas estaduais.

A matéria, encontra-se, portanto no âmbito da competência legislativa estadual.

Sob o aspecto da iniciativa, entendemos que a proposição esbarra na competência

exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo legislativo.

De acordo com o art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual:

"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XIV  -  dispor,  na  forma  da  lei,  sobre  a  organização  e  a  atividade  do  Poder

Executivo;".

Portanto, cabe ao Governador do Estado a competência privativa de exercer, com o
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auxílio dos Secretários, a direção superior da administração estadual e praticar os

atos  de  administração,  nos  limites  de  sua  competência.  A  proposição,  porém,

pretende interferir nos atos de administração do Poder Executivo ao exigir que este

instale nos prédios públicos das escolas estaduais reservatórios ou cisternas para a

captação de água de chuvas, inclusive detalhando a vinculação da sua utilização para

limpeza de pátios, salas de aula e descargas dos sanitários. Trata-se, nitidamente, de

matéria administrativa.

A interferência do Poder Legislativo na esfera de competência exclusiva do Chefe

do Executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia entre

os poderes previsto nos arts. 6º, “caput”, e 173 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.

Assim,  a  despeito  de  seu  louvável  escopo  de  proteção  ao  meio  ambiente,

incentivando a comunidade a desenvolver uma consciência ecológica, despertando-a

para  a  necessidade  de  evitar  desperdícios,  a  norma  em  análise  interfere  na

discricionariedade  do  administrador  estadual,  implicando  ingerência  indevida  do

Legislativo, contrariando o princípio da independência e da separação dos Poderes.

Por  outro  lado,  importa  salientar  que a proposição determina  medida que,  sem

dúvida,  demandará  o  aumento  de  despesas  públicas  sem  a  devida  previsão

orçamentária, contrariado o art. 161, inciso I, da Constituição do Estado, que prevê

que é vedado início de programas ou projetos não incluídos na Lei  Orçamentária

Anual.

No  tocante  à  matéria,  cumpre  ainda  elucidar  que,  com  o  advento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar nº 101, de 2000), que visa, entre outros

objetivos, à ação planejada e transparente da administração pública e à prevenção de

riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de

metas de resultados entre receitas e despesas, o momento exige reflexão sobre o

papel  da  peça  orçamentária  como  instrumento  de  planejamento  das  ações  do

governo,  não  se  criando  despesas  que  não poderão  ser  realizadas  pela  falta  de

receita própria.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública,

prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que
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acarrete aumento da despesa deverão ser acompanhados:

1  -  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deva

entrar em vigor e nos dois subsequentes;

2 - de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias ( art. 16).

Prevê ainda em seu art. 15 que serão consideradas não autorizadas, irregulares e

lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que

não atendam as exigências acima citadas.

Corroborando  o  entendimento  acima  apresentado,  trazemos  jurisprudência  do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade - lei municipal - criação do serviço de

coleta  seletiva  de  resíduos  de óleo  de  cozinha  -  vício  de  iniciativa  -  violação  ao

princípio da harmonia e  independência dos poderes -  criação de despesa para o

erário  público  -  ausência  de  previsão  orçamentária  -  inconstitucionalidade.  -  A

ingerência da Câmara Municipal na esfera de competência exclusiva do Chefe do

Executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia entre os

poderes previsto nos artigos 6º, “caput”, e 173 da Constituição do Estado de Minas

Gerais. - Nenhum projeto de lei que implique criação ou aumento de despesa será

sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para

atender  aos  novos  encargos,  nos  termos  dos  artigos  155  e  161  da  Constituição

Estadual.”  (Processo nº 1.0000.08.472621-5/000(2);  Relator Des. Duarte de Paula;

Publicação em 30/10/2009)

“Adin - Lei nº 1.873/2009 (arts. 1º e 2º) - Município de Caxambu - vício de iniciativa -

criação  de  despesa  -  inexistência  de  fonte  de  custeio  -  inconstitucionalidade.  A

criação  de  despesa,  via  projeto  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,  sem

correspondente  fonte  de  custeio,  alterando  o  orçamento  municipal,  ofende  aos

princípios de independência e harmonia entre os Poderes contidos na CF e repetidos

nos artigos 6º e 173 da CEMG, além do §1º do art. 165 da Carta Estadual, segundo o

qual  o  Município  deve  observar  os  princípios  da  Constituição  Federal  e  da

Constituição  Estadual.  Representação  acolhida.”  (Processo  nº  1.0000.09.500807-
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4/000(2); Relator Des. Edivaldo George dos Santos; publicação em 8/10/2010)

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.461/2011.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito

Alves.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/11/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado João Vítor Xavier, notificando sua ausência do País no período de 12

a 20/11/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Minas Clube de Governador Valadares pelos 70 anos de

sua fundação (Requerimento nº 1.636/2011, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº

1.637/2011, do Deputado Bonifácio Mourão);

de congratulações com a Rádio Cidade, de Arcos, por ter sido agraciada com o

prêmio Mérito Empresarial de Arcos 2011, concedido pela Associação Comercial e

Empresarial  desse  Município  (Requerimento  nº  1.702/2011,  do  Deputado  Antônio

Carlos Arantes);

de congratulações com a PUC Minas por ter sido eleita, pela terceira vez, a melhor

universidade privada do País na seleção promovida pelo "Guia do Estudante",  da

Editora Abril (Requerimento nº 1.706/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a UFMG pelo resultado obtido por seus alunos no exame da

OAB,  edição  de  2011,  o  qual  a  colocou  em  2º  lugar  no  "ranking"  nacional
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(Requerimento nº 1.707/2011, do Deputado Délio Malheiros);

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 (Requerimento nº 1.708/2011, do Deputado

Délio Malheiros);

de  congratulações  com  a  Sra.  Andreia  Aparecida  Silva  Donadon  Leal  pelo

lançamento  do  livro  "Essências:  sonhos  e  frutos  e  luzes"  (Requerimento  nº

1.713/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao "Jornal Sete Dias" pelos 20 anos de sua fundação (Requerimento nº

1.715/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Sete  Lagoas  pelos  144  anos  de

emancipação desse  Município  (Requerimento  nº  1.716/2011,  do  Deputado Doutor

Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos Resende, Prefeito Municipal de São

Joaquim de Bicas, em 15/10/2011 (Requerimento nº 1.717/2011, do Deputado Dinis

Pinheiro);

de  congratulações  com  o  jornal  "Diário  do  Comércio"  pelos  79  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 1.752/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento

nº 1.754/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de aplauso ao 3º-Sgt. PM Sílvio Rodrigues de Oliveira, lotado no 32º Batalhão de

Polícia  Militar,  de  Uberlândia,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  população

uberlandense (Requerimento nº 1.796/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de aplauso ao 2º-Sgt. PM Walace Lázaro Rodrigues Lopes e ao 3º-Sgt. PM Hebert

dos Santos Rosa,  lotados no 36º Batalhão de Polícia Militar,  de Vespasiano,  pela

atuação na operação que apreendeu 150kg de pasta-base de cocaína, 1kg de "crack"

e 1 balança de precisão, além de cheques, joias e veículos, no Bairro Visão, em

Lagoa Santa (Requerimento nº 1.842/2011, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Luzia Ferreira (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança

do BRT) e os Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão e Cássio

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

Sargento Rodrigues. 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 nºs 2.501, 2.588, 2.589,

2.593,  2.584,  2.603  e  2.605/2011  (Deputado  André  Quintão),  2.587  e  2.606/2011

(Deputado Bruno Siqueira),  2.592,  2.595 e  2.598/2011 (Deputado Cássio  Soares),

2.586  e  2.608/2011  (Deputado  Delvito  Alves),  2.590,  2.591,  2.602  e  2.607/2011

(Deputado  Luiz  Henrique),  2.597/2011  (Deputada  Rosângela  Reis),  2.571  e

2.601/2011 (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  da  Deputada  Luzia

Ferreira em que solicita seja alterada a ordem do dia de modo que o Projeto de Lei nº

2.571/2011 seja apreciado em primeiro lugar nesta fase. É distribuído em avulso, por

solicitação  do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  o  parecer  em que  conclui  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº  2.571/2011. São

retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados mencionados entre

parênteses,  aprovados pela Comissão,  os  Projetos  de Lei  nºs  85/2011 (Deputado

Cássio Soares), 1.204/2011 (Deputado Luiz Henrique) e 2.526/2011 (Deputado André

Quintão).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
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pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

2.463/2011 com a Emenda nº 1 e 256/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis),  2.500/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares)  e

2.518/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de  redistribuição).  Os

pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  626,  1.487  e  1.607/2011  deixam  de  ser

apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental formulada

pelo  relator,  Deputado Cássio Soares.  Após discussão e votação,  são aprovados,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 1.082/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa),

1.088, 1.266 e 1.279/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). Retira-se da reunião o

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

sua vez,  os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos de Lei nºs 1.615/2011 (com o voto contrário do Deputado André Quintão) e

1.985/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição no caso

do segundo projeto).  O Projeto de Lei nº 1.618/2011 é convertido em diligência à

Secretaria  de  Saúde,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  2.478/2011,  às  Secretarias  de

Planejamento e Gestão – Seplag – e de Defesa Social (relator: Deputado Sebastião

Costa,  em virtude de redistribuição).  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 1.781/2011, o

Presidente defere pedido de vista do Deputado Bruno Siqueira. O parecer sobre o

Projeto de Lei  nº 2.505/2011 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental formulada pelo Deputado Sebastião Costa, relator em virtude de

redistribuição. Retira-se da reunião a Deputada Luzia Ferreira. O Projeto de Lei nº

2.519/2011  é  convertido  em  diligência  ao  DER-MG  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira); o Projeto de Lei nº 2.523/2011, ao DER-MG (relator: Deputado Sebastião

Costa,  em virtude de redistribuição);  e  o  Projeto  de  Lei  nº  2.535/2011,  à  Seplag

(relator: Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase

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

sobre  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 622/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa);  686, 2.531, 2.218, 2.502 e 2.512/2011 (relator:  Deputado Bruno

Siqueira,  em  virtude  de  redistribuição  no  caso  dos  dois  primeiros  projetos);

1.306/2011,  1.897/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.475,  2.503,  2.530  e  2.491/2011

(relator:  Deputado André  Quintão,  em virtude de redistribuição no caso dos cinco

primeiros projetos); 2.091 e 2.510/2011, 2.524/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e

2.533/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Na fase de discussão do parecer

em  que  a  relatora,  Deputada  Rosângela  Reis,  conclui  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.850/2011, é deferido pedido

de vista do Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que

se solicita sejam os Projetos de Lei nºs 2.493, 2.495, 2.496, 2.506 a 2.509, 2.511,

2.514 a 2.517,  2.527 a  2.529 e  2.536/2011 baixados  em diligência ao  autor;  e  o

Projeto de Lei nº 2.513/2011, 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, 8 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão – Bruno Siqueira – Luiz Henrique.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da Silveira Jr. e André

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

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

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 578, 937, 1.501, 2.249, 2.336, 2.395 e

2.443/2011 são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por

haverem sido apreciados em reunião anterior, e os Projetos de Lei nºs 2.447, 2.449,

2.45, 2.451 e 2.571/2011, por não cumprirem pressupostos regimentais. Registra-se a

presença do Deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.336/2011 com as Emendas nºs 1 a 5 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado

Romel Anízio); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 28/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Romel  Anízio);  94/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  em  virtude  de

redistribuição); 367/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e  Justiça  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes);  596/2011  (relator:  Deputado Romel

Anízio, em virtude de redistribuição).  Registra-se a presença do Deputado Antônio

Júlio. O Deputado Doutor Viana retira-se da reunião. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos de Lei  nºs 654/2011 (relator:  Deputado Antônio Júlio) e 978/2011 (relator:

Deputado Gustavo Perrella) na forma dos Substitutivos nº 2, da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição dos Substitutivos nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça; 843/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Saúde (relator: Deputado João Vítor Xavier): 1.113/2011 (relator: Deputado Antônio

Júlio); 1.124/2011 na forma do Substitutivo nº 3, e pela rejeição dos Substitutivos nº 2,

da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ulysses Gomes); 1.364/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado  João  Vítor  Xavier);  1.647/2011  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier)  e

2.446/2011 (relator: Deputado Ulysses Gomes) na forma dos Substitutivos nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  2  a  5

apresentadas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.452/2011  (relator:  Deputado  Doutor  Viana),

registrando-se o voto contrário do Deputado Ulisses Gomes; e dos Projetos de Lei nºs
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95/2011  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier),  registrando-se  o  voto  contrário  do

Deputado Ulisses Gomes, e 1.134 e 1.997/2011 (relator: Deputado Gustavo Perrella).

Na fase de discussão do parecer do Projeto de Lei nº 723/2011, no 1º turno, o relator,

Deputado  Ulysses  Gomes,  retira  o  parecer  lido  anteriormente  e  apresenta  outro

parecer  que  conclui  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  7,  da

Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão e votação, é aprovado o parecer.

Na fase de discussão dos pareceres dos relatores,  Deputados Romel Anízio,  que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011 na forma do Substitutivo nº 2,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e Ulisses

Gomes,  que  conclui  pela  rejeição do  Projeto  de  Lei  nº  1.074/2011,  o  Presidente

defere  os  pedidos  de  vista  dos  Deputados  Antônio  Júlio  e  João  Vítor  Xavier,

respectivamente.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Bonifácio  Mourão  -  Duarte

Bechir - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 627/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia da Leitura.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  627/2011  tem  por  escopo  instituir  o  Dia  da  Leitura,  a  ser
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comemorado,  anualmente,  no  dia  12  de  outubro.  Em  seu  art.  2º,  a  proposição

determina que a data passe a fazer parte do calendário oficial de eventos do Estado.

A literatura  de  modo  geral  amplia  e  diversifica  nossa  visão  e  interpretação  do

mundo e da vida, possibilitando, de certa forma, nossa inclusão nos acontecimentos,

na interpretação e na imaginação do autor, fazendo-nos mergulhar na fantasia e na

realidade encontradas no universo das palavras.

Atualmente, a busca pela informação e pelo conhecimento tem sido um processo

contínuo,  seja  pela  percepção  de  que  sem  eles  o  indivíduo  ficaria  excluído

socialmente, seja pela consciência de que são instrumentos para não permanecer no

estado de ignorância. Um dos caminhos para se chegar ao conhecimento é a leitura,

que,  por  sua  vez,  possibilita  a  formação  de  uma sociedade  consciente  de  seus

direitos e deveres e possibilita uma visão melhor do mundo e de si mesma.

Assim, intensificar ações de incentivo à leitura é função que transcende o ambiente

escolar. Toda a sociedade tem responsabilidade para com a construção de um mundo

mais justo e igualitário e, com esse propósito, deve dar ênfase a práticas benéficas à

formação individual e social de seus membros, a fim de que se possa minimizar a

exclusão social.

A educação dos indivíduos  precisa enfatizar a leitura como via de inclusão social,

de formação dos cidadãos e de construção do conhecimento. A leitura, portanto, ao

resgatar  a  cidadania  e  a  autoestima,  promove  a  integração  social,  além  do

desenvolvimento de uma visão crítica, que possibilita a formação de uma sociedade

mais consciente.

Segundo o autor da proposição em tela, o hábito de ler  deve ser estimulado na

infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que sua prática é importante e

prazerosa, mas, além disso, o estímulo à leitura atende ao art. 71 do Estatuto da

Criança e do Adolescente,  que assegura o direito  da criança e do adolescente a

informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que

respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por isso, o dia 12

de outubro, Dia da Criança, foi escolhido como o Dia da Leitura.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise, de se instituir um

dia  dedicado  à  leitura,  é  oportuna  e  meritória,  pois  possibilitará  a  formação  de
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aprendizes  e  formadores  de  opinião,  responsáveis  pelo  fortalecimento  de  uma

sociedade mais igualitária, democrática e justa.

Por  fim,  cabe  esclarecer  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, suprimiu a determinação de incluir a data no calendário oficial

do Estado, em face de sua inexistência, uma vez que atualmente cada Secretaria

estabelece  as  datas  relacionadas  a  seu  campo  de  atuação  e  programa  suas

atividades.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 627/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.340/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Diniz Pinheiro, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.629/2010, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual da pastoral da Criança Zilda Arns.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 190, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento pretende instituir a Semana Estadual da Pastoral da

Criança Zilda Arns, a ser realizada anualmente na primeira semana de outubro, com a

finalidade de incentivar e difundir ações desenvolvidas pela referida Pastoral, voltadas

especialmente para a redução da mortalidade infantil.

Conforme  justificação  que  acompanha  a  proposição,  a  Pastoral  da  Criança  é
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organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB –,

vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz,

que objetiva o desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos em seu ambiente

familiar e em sua comunidade. Para tanto, a Pastoral da Criança desenvolve ações

básicas de  saúde,  nutrição,  educação e  cidadania,  em comunidades  com grande

concentração de pobreza e com índices de desnutrição superiores à média nacional.

A atuação da Pastoral foi iniciado no ano de 1983, sob a coordenação da médica

pediatra e sanitarista Dra. Zilda Arns Neumann, atendendo à convocação de Dom

Paulo Evaristo Arns, então arcebispo de São Paulo, que em 1982 recebeu a sugestão

da Organização para as Nações Unidas – ONU – para que a Igreja Católica no Brasil

fosse promotora de uma ação com vistas a reduzir a mortalidade infantil do País.

O trabalho da Pastoral da Criança acumulou resultados positivos e se expandiu, o

que levou a Dra. Zilda Arns, sua fundadora e coordenadora internacional por muitos

anos,  ser  três  vezes  indicada  ao  Prêmio  Nobel  da  Paz  pelo  Brasil,  e  a  receber

diversas menções honrosas especiais e títulos de cidadã honorária em nosso País.

Também à Pastoral da Criança foram concedidos diversos prêmios pelo trabalho que

vem desenvolvendo desde sua fundação.

Não  há  dúvida  sobre  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  pela  Pastoral  da

Criança.  Todavia,  como  bem  chamou  a  atenção  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, ela é uma organização vinculada à Igreja Católica que desenvolve, além das

ações acima mencionadas, atividades de evangelização nas comunidades em que

atua.  Assim,  a  referida  Comissão,  a  fim  de  respeitar  a  laicidade  do  Estado,

apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto.

Abstendo-nos  de  tratar  de  questões  jurídicas,  as  quais  foram  suficientemente

abordadas  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  consideramos

pertinente a alteração proposta no Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.340/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Luiz Carlos Miranda.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.495/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em análise visa instituir

semana de conscientização sobre transtornos de aprendizagem.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou, e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação em turno único, nos termos

do art. 102, VI, “c”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  objetiva  instituir  semana  de  conscientização  sobre

transtornos de aprendizagem, a ser realizada, anualmente, na terceira semana do

mês de março,  com a finalidade de estimular  a  reflexão sobre os  transtornos  de

aprendizagem, as formas de favorecer o processo de ensino e aprendizagem e a

inclusão social das pessoas que apresentam essas dificuldades.

Os transtornos de aprendizagem são caracterizados por inabilidades específicas

em  determinadas  áreas  do  desenvolvimento,  independentemente  de  distúrbios

orgânicos. Embora gozem de bom ajuste emocional, capacidade intelectual adequada

e  em  determinados  casos,  de  condições  socioeconômicas  sem  significativas

limitações que os impossibilitem de apresentar  um desenvolvimento esperado,  as

pessoas  que  sofrem  desses  transtornos  apresentam  resultados  significativamente

abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade

intelectual. A literatura atual lista três tipos de transtornos de aprendizagem: dislexia,

discalculia e disgrafia ou disortografia.

A  dislexia,  ou  transtorno  da  leitura,  é  caracterizado  pela  dificuldade  em

compreender palavras escritas. Aqueles que sofrem desse transtorno, de acordo com

a publicação “Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders” – DSM –, da

Associação  Americana  de  Psiquiatria,  apresentam  rendimento  da  capacidade  de

leitura  significativamente  inferior  à  media  para  a  idade  cronológica,  capacidade

intelectual  e  nível  de  escolaridade  do  indivíduo;  leitura  oral  caracterizada  por
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distorções, substituições ou omissões; e leitura silenciosa acompanhada por lentidão

e erros na compreensão do texto.

O transtorno da expressão escrita, também conhecido por disgrafia ou disortografia

manifesta-se  por  meio  da  inabilidade  ortográfica,  de  caligrafia  e  composição  de

textos. Nesse distúrbio, o indivíduo apresenta dificuldades em compor textos escritos,

evidenciadas por erros gramaticais e de pontuação, má organização dos parágrafos,

múltiplos erros ortográficos ou caligrafia ilegível, retocada, dentre outros.

Geralmente diagnosticado em conjunto com o transtorno da leitura, a discalculia, ou

transtorno da matemática, relaciona-se à dificuldade em lidar com conceitos lógico-

matemáticos. De acordo com o DSM, os portadores desse transtorno apresentam

dificuldades  em  compreender  e  denominar  termos,  operações  ou  conceitos

matemáticos;  transpor  problemas escritos  em símbolos matemáticos e reconhecer

símbolos numéricos ou aritméticos; agrupar objetos em conjuntos; copiar números ou

cifras; observar de sinais de operação e sequenciamento de etapas matemáticas, e

em contar objetos e aprender tabuadas de multiplicação.

Ações que visem à conscientização dos envolvidos com pessoas que sofrem de

transtornos de aprendizagem e sobre as formas de combatê-los ou minorá-los são de

extrema importância para garantir-lhes melhores condições de aprendizagem e de

inserção social. Consideramos, portanto, o projeto de lei em análise é oportuno.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao projeto, no qual

propôs  alterações  de  redação.  Estamos  de  acordo  com  todas  as  alterações

propostas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.495/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.408/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem como finalidade
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declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Novo Rumo, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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 2.408/2011 visa declarar de utilidade pública a Ação Comunitária

Novo Rumo, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo lutar pela plena integração social das

pessoas carentes.

Com esse propósito, a instituição promove a conscientização da sociedade sobre

os direitos e a necessidade de amparo das pessoas menos favorecidas; a orientação

vocacional, por meio de cursos profissionalizantes, treinamento e acesso ao mercado

de trabalho; a participação em programas de lazer e esporte; a orientação social e

cultural  de  agrupamentos  urbanos,  para  estimular  a  parceria,  o  diálogo  e  a

solidariedade entre os diferentes segmentos sociais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Ação

Comunitária Novo Rumo, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.408/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.410/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Chácara Recanto das Flores,

com sede no Município de Areado.
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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 2.410/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Chácara Recanto das Flores, com sede no Município de

Areado, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e

assistencial, que tem por escopo defender os direitos e interesses dos moradores da

referida comunidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas para a melhoria

da qualidade de vida das pessoas que assiste; para a organização participativa dos

moradores na obtenção de soluções para seus problemas; e para a realização de

trabalhos sociais dirigidos a crianças, adolescentes e idosos.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do  Bairro  Chácara  Recanto  das  Flores,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.410/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.411/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco – Amob –, com
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sede no Município de Areado.

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 2.411/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Barro Branco – Amob –, com sede no Município de Areado,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa

dos direitos e interesses dos moradores da referida comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  prática  de  atividades  esportivas,

culturais, recreativas e econômicas, voltadas para a melhoria das condições de vida

das  pessoas  que  assiste,  além  de  reivindicar,  perante  os  poderes  públicos,  os

melhoramentos necessários à localidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do Bairro Barro Branco, do Município de Areado, consideramos meritório que lhe seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.411/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.414/2011

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 de Parentes e Amigos da Família Juviano, 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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.414/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Parentes e Amigos da Família Juviano, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar

assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição executa projetos e programas voltados à proteção

da família, da maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza;

desenvolve soluções para os problemas de moradia, educação,  saúde,  trabalho e

lazer na localidade em que atua; mantém um centro cultural para atender crianças,

adolescentes e jovens, difundindo as raízes e tradições da comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  de  Parentes  e

Amigos da Família Juviano, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.414/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.423/2011

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 de Amparo às Crianças Cardíacas ou com

Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, 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.

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

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.423/2011 pretende 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, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico e educacional, que

tem por escopo prestar assistência às pessoas com enfermidades do coração.

Com esse propósito, a instituição realiza avaliação do doente para constatar sua

condição; fornece medicamentos e exames, alimentação especial e material de uso

pessoal;  disponibiliza  atendimento  psicológico;  encaminha  os  pacientes  para

tratamento em outras localidades; orienta os familiares sobre transporte, assistência

médica e jurídica.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação,

consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.423/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.467/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Cantinho do Amor, 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 a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.467/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Educacional  Cantinho  do  Amor,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem por
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escopo acolher crianças na faixa etária de dois a cinco anos e onze meses, para que

suas mães possam trabalhar.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  socioeducativas  com  os

menores  que assiste,  colaborando com seu  desenvolvimento  físico,  psicológico  e

social;  incentiva  a  colaboração  entre  os  pais  e  sua  participação  na  defesa  dos

interesses comunitários; apoia a mulher trabalhadora, ajudando-a a se tornar mais

independente e atuante.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Centro Educacional

Cantinho do Amor, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.467/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Pão Moiado, 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 2.475/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa e Carnavalesca Pão Moiado, com sede no Município de Lavras, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a preservação da

cultura e da tradição ligadas ao carnaval.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  desenvolver  o  espírito  associativo  e
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recreativo  entre  seus  associados,  organizando-os  para  participar  de  festas

carnavalescas e de reuniões sociais; promove atividades recreativas como viagens,

cursos, seminários, espetáculos; incentiva o aprimoramento físico, mental, social e

cultural de seus assistidos, visando melhorar sua qualidade de vida; divulga a cultura

e o esporte; orienta sobre a preservação do meio ambiente e a defesa do patrimônio

histórico municipal e estadual.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Sociedade  Recreativa  e

Carnavalesca Pão Moiado, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.475/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.483/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Vida  Nova,  com  sede no  Município  de

Perdões.

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 2.483/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Vida Nova,  com sede no Município de Perdões, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  criada  por  iniciativa  do  Poder  Judiciário  com  a

participação do Ministério Público, do Conselho Municipal dos Direitos da Crianças,

do Conselho Tutelar e da sociedade civil.
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A instituição tem como escopo o acompanhamento de menores infratores ou em

situação de risco,  proporcionando-lhes atendimento psicológico,  escolar,  esportivo,

profissional, cultural e de lazer, além do oferecimento de auxílio a suas famílias.

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 social desenvolvido pela Associação Projeto

Vida  Nova,  consideramos  meritório  que  lhe  seja  outorgado  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.483/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.486/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa – Aspiv –, com sede no

Município de Virgolândia.

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 2.486/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Pessoa Idosa – Aspiv –, com sede no Município de Virgolândia, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e beneficente, que tem por

escopo defender os direitos e os interesses dos idosos daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição abriga e ampara pessoas com idade avançada,
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zelando por  elas,  bem como pela  instituição asilar  despersonalizada existente  na

cidade, orientando suas atividades de acordo com a legislação vigente.

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 social desenvolvido pela Associação da Pessoa

Idosa, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.486/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.492/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe 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 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 2.492/2011 pretende 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, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos interesses e direitos de

seus associados e o aperfeiçoamento da prestação de seus serviços.

Com esse propósito,  a instituição luta pela melhoria da qualidade de vida e de

trabalho das pessoas que representa; defende o respeito às normas trabalhistas, de
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trânsito e de previdência vigentes; e constitui-se como canal de comunicação entre

seus  associados,  órgãos  públicos,  entidades  de  classe  e  outros  segmentos

organizados da sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos

Trabalhadores  em  Transporte  Coletivo  Urbano  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana,  consideramos meritório  que lhe seja outorgado o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.492/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.032/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.892/2009, acrescenta dispositivo à Lei nº

12.227,  de  2/7/96,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Assistência  Social,  disciplina  a

aplicação  de  recursos  previstos  em  programas  e  fundos  destinados  a  assistir

populações carentes, a combater a miséria e a fome.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de objeto, foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 297/2011

e 332/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado.

A requerimento do  relator  na  Comissão de Constituição  e  Justiça,  foi  o  projeto

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –

e ao Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
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quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  comento  objetiva  acrescentar  dispositivo  à  Lei  nº  12.227,  de

2/7/96, de forma a estabelecer que os recursos alocados em programas e fundos

destinados a combater a desigualdade de renda e a assistir populações pobres sejam

aplicados  prioritariamente  em  Municípios  e  regiões  do  Estado  com  Índice  de

Desenvolvimento Humano – IDH – de até 0,5.

O IDH, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

– em 1990, visa a medir o desenvolvimento humano de países e regiões, a partir de

três dimensões humanas básicas e universais: acesso ao conhecimento (dimensão

educação), direito a uma vida longa e saudável (dimensão longevidade) e direito a um

padrão de vida decente (dimensão renda). Cada dimensão do IDH é composta por

indicadores específicos: a dimensão renda é medida pelo Produto Interno Bruto – PIB

– “per capita”;  a dimensão saúde, pela esperança de vida ao nascer; a dimensão

educação, por sua vez, é medida a partir de dois indicadores: taxa de alfabetização

da população com 15 anos ou mais e taxa bruta de matrícula nos níveis de ensino

fundamental, médio e superior. Trata-se de um índice sintético, calculado a partir da

média  simples dos indicadores  de  cada dimensão,  variando de 0  a  1,  onde zero

corresponde a nenhum desenvolvimento e 1 ao máximo de desenvolvimento. Desse

modo, o IDH focaliza a atenção no desempenho para metas de desenvolvimento que

vão além do mero incremento de renda, sendo útil às grandes comparações.

A fim de possibilitar que o IDH capte a evolução do desenvolvimento humano dos

Municípios, o Brasil  promoveu, em parceria com o PNUD, o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada – Ipea – e a Fundação João Pinheiro – FJP –, uma adaptação

dos indicadores do IDH, formando o IDH dos Municípios – IDHM. Esse índice tem

como base os censos demográficos e por isso é medido a cada 10 anos. O IDHM

mantém fidelidade aos princípios do IDH e permite que se compare, em relação a

tempo e espaço, o índice do desenvolvimento humano em todos os Municípios do

País.

Os Municípios que a proposição em análise pretende beneficiar são aqueles com
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IDH até 0,5. Entretanto, os dados disponíveis para o Estado mostram que desde 2000

não há Município mineiro com IDH inferior a 0,5. Em 2000, 82,6% dos Municípios

apresentavam IDH entre 0,65 e 0,799, 12% apresentavam IDH entre 0,5 e 0,649, e o

restante dos Municípios do Estado apresentavam IDH igual  ou superior  a 0,8. Tal

constatação, por si, justificaria a rejeição da proposição em análise.

Para  estabelecer  medidas  com  o  objetivo  daquela  que  o  projeto  em  análise

pretende  instituir,  é  importante  considerar  que  o  financiamento  da  política  de

assistência  social  é  regulado  pelas  diretrizes  expressas  na  Política  Nacional  de

Assistência Social e pelas regras dispostas na Norma Operacional Básica do Sistema

Único de Assistência Social – NOB/Suas  – , aprovada em 2005. Essas diretrizes e

regras reforçam o papel das instâncias de pactuação dos gestores e de deliberação

dos  conselhos  na  definição  e  aprovação  dos  critérios  de  partilha  dos  recursos

estaduais  alocados  nos  fundos  de  assistência  social.  Os  critérios  deverão  ser

pautados em diagnósticos e indicadores socioterritoriais locais e regionais capazes de

captar  as  demandas  específicas  dos  Municípios,  bem  como  em  elementos  de

correção  de  desigualdades.  Nesse  processo,  busca-se  combinar  diferentes

indicadores,  como  porte  populacional  do  Município,  proporção  de  população

vulnerável,  além do cruzamento de  indicadores socioterritoriais  e  de  cobertura de

serviços.

Ao regular  a  partilha  dos  recursos  da  assistência  social,  pretende-se garantir  a

implantação  do  Suas  em  todos  os  Municípios,  levando-se  em  conta  as

especificidades  regionais.  Com  vistas  a  oferecer  elementos  para  captar  essas

especificidades, os indicadores expressos na NOB/Suas se valem de uma gama de

fontes  de  informação,  entre  elas  o  Censo  Demográfico  do  IBGE  e  o  Atlas  do

Desenvolvimento Humano, desenvolvido pelo PNUD, pelo Ipea e pela FJP.

Em resposta  à  diligência  requerida  pela  Comissão de Constituição  e  Justiça,  a

Sedese  se  posicionou  favoravelmente  à  aprovação  do  projeto  em  exame,  por

considerá-lo consoante com a legislação federal que disciplina a partilha de recursos

do Fundo Nacional de Assistência Social.

O Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas  –, por sua vez, manifestou-se

desfavoravelmente à proposição, argumentando a existência de outros indicadores
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que, no entendimento do Conselho, são mais adequados para balizar a transferência

de recursos de forma mais equitativa. Destacou o Índice de Desproteção Social – IDS

–,  desenvolvido  pela  Sedese,  como  importante  ferramenta  para  informar  os

tomadores de decisão e os critérios de transferência de recursos.

Em sua análise,  a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a Lei  nº

12.262, de 23/7/96, cujo art. 13, VIII, prevê como atribuição do Ceas aprovar critérios

de transferência de recursos para os fundos municipais de assistência social, com a

observância de alguns indicadores expressos no texto do dispositivo, entendeu que

seria  mais  adequado  incluir  o  IDS  como um  desses  indicadores,  o  que  levou  a

Comissão a apresentar o Substitutivo nº 1.

Abstendo-nos  de  tratar  de  questões  jurídicas,  as  quais,  por  definição,  foram

suficientemente  abordadas  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

consideramos pertinente a alteração proposta no Substitutivo nº 1.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  esta

Comissão  tem  de  se  manifestar  também  em  relação  aos  projetos  anexados.  O

Projeto de Lei nº 297/2011 reproduz o conteúdo do art. 3º da proposição em epígrafe,

e o Projeto de Lei nº 332/2011, o conteúdo dos arts. 1º e 2º. As considerações deste

parecer, portanto, aplicam-se inteiramente aos projetos anexados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.032/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda, relator - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.074/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.056/2010, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição de

acúmulo  das  funções  de  motorista  e  trocador  nos  ônibus  coletivos  de  transporte

público no Estado.
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto apreciado pela Comissão

do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou pela sua rejeição.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise veda aos motoristas dos ônibus das concessionárias de

transporte  público  do  Estado  o  exercício  das  atividades  inerentes  à  função  do

cobrador.

O autor da proposição destaca a necessidade de se garantir que o motorista fique

atento somente ao trânsito e aos pontos de parada, para que possa efetivamente

realizar  com  segurança  sua  atividade.  Argumenta  também  que  as  empresas

prestadoras do serviço acabam sendo favorecidas, uma vez que, apesar da nítida

redução do custo do serviço por haver menos um funcionário por veículo, o preço das

passagens não sofre nenhuma diminuição.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o projeto, ao

disciplinar funções a serem desempenhadas pelos motoristas do transporte coletivo,

acaba tratando de matéria trabalhista, relativa ao exercício de profissões, que é de

competência privativa da União. O Projeto de Lei nº 1.590/2011, que estava anexado

à proposição em comento, foi  retirado de tramitação por  solicitação de seu autor.

Analisando o projeto então anexado, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

que ele não  tratava do desempenho  da  atividade de determinada categoria,  mas

impunha uma obrigação em relação à prestação de serviço público de transporte,

objeto de concessão ou permissão. Essas normativas orientaram então a elaboração

do Substitutivo  nº  1,  o  qual  assegura,  inclusive,  que a  obrigação pretendida  pelo

projeto não seja aplicada a contratos já firmados, para evitar que seja afetando seu

equilíbrio econômico-financeiro.

A seu turno, a Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela

rejeição  da  proposta  por  entender  que  a  medida  pode  onerar  o  usuário  e

comprometer o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de serviço público.
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No que cabe à análise desta Comissão, é preciso atentar para o fato de que o

impacto  gerado  pela  obrigação  não  é  desprezível,  podendo  ensejar  uma

compensação  pecuniária  aos  concessionários,  conforme a  proposta  original,  ou  o

aumento  do  valor  dos  contratos,  conforme  o  Substitutivo  n° 1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

A  determinação  de  que  a  administração  pública  promova  a  adequação  dos

contratos de concessão em vigor, sem custos para o usuário, gera impacto financeiro

para  o  erário,  ou  seja,  traz  um  aumento  de  despesas  para  o  Estado.  A Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF - determina, em seu art. 16, que a criação, a expansão

ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será

acompanhada de: estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; declaração do ordenador da despesa

de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária

Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. Tais estimativas e declaração não acompanham o projeto em análise.

Assim, entendemos que a proposição não pode prosperar, por descumprimento do

art. 16 da LRF.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.074/2011

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Bonifácio  Mourão -  Duarte

Bechir - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos

das Leis nºs 15.424, de 2004, e nº 6.763, de 1975, autoriza o não ajuizamento de

execução fiscal, institui formas alternativas de cobrança e dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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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 autorizar o não ajuizamento de execução fiscal de

crédito  do  Estado  de  pequeno  valor,  instituindo  meios  de  cobrança  alternativos;

promover alterações na Lei nº 15.424, de 2004, para atribuir ao devedor o pagamento

das despesas advindas do registro de penhora, do protesto extrajudicial de sentença

judicial e de certidão da dívida ativa e isentar dos emolumentos e taxa judiciária as

autarquias  e  fundações  do  Estado,  bem  como  conceder  remissão  dos  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 31/8/2011,

cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$ 5.000,00, por meio de alteração na Lei

nº 6.763, de 1975.

Segundo  a  mensagem  do  Governador,  o  Estado  possui,  atualmente,  102.595

execuções fiscais de natureza tributária em curso no Tribunal de Justiça do Estado.

Dessas,  53.530  estão  abaixo  dos  R$15.000,00,  ou  seja,  52,18% do  total.  Essas

execuções  correspondem  a  R$303.994.330,60,  representando  apenas  1,12%  da

dívida ativa. Há ainda outras execuções fiscais que se referem a dívida ativa não

tributária, oriundas das autarquias e fundações estaduais. De acordo com estimativa

da  Advocacia-Geral  do  Estado  –  AGE  –,  uma  execução  fiscal  custa  aos  cofres

estaduais aproximadamente R$15.000,00. Para a execução de créditos abaixo desse

valor,  conforme  a  mensagem,  é  necessária  a  atuação  de  mais  da  metade  dos

Procuradores  do  Estado,  servidores  administrativos  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda – SEF – e da AGE e magistrados, custando ao Estado R$802.950.000,00.

Além disso, em virtude das dificuldades de um processo judicial, apenas cerca de 5%

dos créditos são resgatados. Assim, o Estado gasta mais de R$800.000.000,00 para

resgatar  aproximadamente  R$15.000.000,00.  Por  essas  razões,  a  mensagem

defende a necessidade imediata de paralisação do ajuizamento de execução fiscal de

valor inferior a R$15.000,00, bem como a criação de formas alternativas de cobrança

desses créditos, tais como a inclusão do nome do devedor em qualquer cadastro
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informativo, público ou privado, de proteção ao crédito e o protesto extrajudicial da

certidão  de dívida  ativa.  A mensagem alega que  esses  instrumentos  alternativos,

econômicos e eficientes, estão sendo largamente utilizados pela União e por muitos

Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e

Bahia. O protesto extrajudicial, segundo conclui a mensagem, traz benefício para o

Estado,  que  tem  à  sua  disposição  uma  forma  mais  ágil  e  menos  onerosa  de

cobrança,  para  o  devedor,  que  suportará  meio  menos  oneroso  e  gravoso  de

cobranças,  e  para  o  Poder  Judiciário,  que  terá  impacto  imediato  na  redução  da

demanda,  ampliando  a  capacidade  de  julgamento,  na  mesma  medida  em  que

preserva a apreciação de futuras lesões decorrentes do novo modelo.

Desse modo,  a proposição,  em seu art.  1º,  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

desses  créditos,  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. As

medidas acima referidas não impedem, no entanto, o ajuizamento de qualquer ação

de cobrança determinado por ato do Advogado-Geral do Estado, conforme ressalva

contida no mesmo artigo.

Quanto às alterações propostas na Lei nº 15.424, de 2004, o projeto pretende dar

nova redação ao arts. 13 e 19. No caso do primeiro dispositivo, a intenção é atribuir

ao devedor o pagamento das despesas advindas do registro da penhora, do protesto

extrajudicial  de  sentença judicial  e  de certidão de dívida  ativa.  A redação vigente

estabelece que valores devidos pelo registro de penhora decorrente de ordem judicial

serão pagos,  na  execução  trabalhista,  a  final,  pelos  valores  vigentes à  época do

pagamento. Cabe salientar que 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,  praticado  no  interesse
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privado  de  qualquer  pessoa,  mesmo  que  tenha  condições  de  arcar  com  os

emolumentos e a taxa devidos. A mudança no art. 19 tem como objetivo isentar do

pagamento  de  emolumentos  e  da  Taxa de Fiscalização Judiciária,  bem  como de

qualquer outra despesa, as autarquias e fundações do Estado, pela prática de atos

notariais e de registro de seu interesse. A isenção atualmente favorece apenas os

órgãos da administração direta do Estado.

Por fim, o projeto propõe a remissão de créditos de ICMS inscritos em dívida ativa

até 31 de agosto de 2011, cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$ 5.000,00.

Cabe ressaltar, conforme já se pronunciou a Comissão de Constituição e Justiça, que

não se aplica, nesse caso, o disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, que estabelece os requisitos para as medidas que resultam

em renúncia de receita. Isso porque o art. 14, § 3º, II, da referida lei 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.

Para  atender  aos  preceitos  do  art.  14  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  foi

encaminhado a esta Casa ofício do Secretário de Estado de Fazenda que informa

que a extensão da isenção do pagamento de emolumentos e de Taxa de Fiscalização

Judiciária para os atos notariais e de registro de interesse das autarquias e fundações

do  Estado  não  implica  renúncia  de  receita,  uma vez  que,  em  última  análise,  os

valores desembolsados por essas entidades para pagar os referidos tributos eram

provenientes dos cofres do próprio Estado. Portanto, conforme o ofício, a mencionada

isenção  não  representa  impacto  negativo  no  equilíbrio  orçamentário-financeiro  do

Estado.

No que se refere à remissão dos créditos tributários relativos ao ICMS no valor de

até  R$5  mil,  salienta  o  ofício  que  tal  medida  se  refere  a  fatos  geradores

majoritariamente relativos a exercícios anteriores ao início da vigência da futura lei.

Desse modo, não representa subtração de receita de fatos geradores dos exercícios

vindouros.  A bem  da  verdade,  tal  remissão  representará  uma economia  para  os

cofres públicos, já que os custos de cobrança desses créditos tributários, em regra,

superam o seu próprio valor. Essa hipótese de remissão insere-se no inciso II do § 3º

do  art.  14  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  não  se  lhe  aplicando,  portanto,  o
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disposto nos incisos I e II do “caput” do mencionado artigo.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há empecilho à tramitação

do projeto nesta Casa, no que tange à competência para legislar e à iniciativa para

deflagrar o processo legislativo. A Comissão, no entanto, apresentou substitutivo ao

projeto. Entre as alterações propostas estão a supressão da menção ao Cadin, tendo

em vista que a inclusão de devedores no cadastro já está devidamente prevista pela

Lei nº 14.699, de 2003, e o aprimoramento 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.  O  substitutivo

resgata parte da redação original do art.  13 da Lei 15.424,  de 2004, mantendo a

inclusão de protestos e faz as correções necessárias para dispor, de maneira mais

coerente com a legislação específica sobre o assunto, sobre como deve ser feita a

cobrança  de  valores  devidos  na  apresentação  e  distribuição  de  protesto  de

documentos de dívida pública, bem como estabelece quais são os documentos que

se incluem nesse conceito. A razão disso é a correção de duas impropriedades. A

primeira decorre do fato de que o propósito do dispositivo é beneficiar a execução

trabalhista,  uma  vez  que  esse  tipo  de  processo  envolve,  na  maioria  dos  casos,

pessoas que não possuem meios para efetuar o pagamento dos tributos devidos pelo

registro de penhora. Daí, a previsão de que, nesse caso específico, os valores seriam

recolhidos pelo executado ao final do processo. Por outro lado, não há justificativa

para 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. Outra alteração se

refere à remissão dos créditos tributários inscritos em dívida ativa até 31/8/2011, que,

sendo norma de caráter transitório, deve constar de dispositivo autônomo.

Consideramos que as propostas em análise irão conferir maior eficiência e agilidade

às  cobranças  dos  créditos  do  Estado.  Assim,  embora  esteja  entre  as  medidas  a

concessão de remissão de créditos,  entendemos que será  significativo  o  impacto

positivo para as finanças do Estado. Se, por um lado, o Estado deixará de despender
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boa parte dos seus recursos, inclusive humanos, na execução de créditos que trariam

baixo  retorno,  por  outro  lado,  passará  a  poupar  recursos  correspondentes  aos

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro que

serão objeto de isenção. Consideramos, ainda, que, embora as alterações propostas

pela comissão que nos antecedeu tenham aprimorado o projeto, novas modificações

se fazem necessárias, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 2. A principal

modificação se refere  à fixação do limite  do valor  de  crédito  do  Estado,  de suas

autarquias e fundações, para o qual será autorizado o não ajuizamento da ação de

cobrança judicial, inferior a 20.000 Ufemgs, devendo ser utilizado meios alternativos

de cobrança. No projeto original e no Substitutivo nº 1, esse valor seria fixado em

regulamento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011, no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1976, e dá outras providencias.

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. 12-A:

“Art.  12-A -  Os  valores  devidos  na  apresentação  e  distribuição  a  protesto  de

documentos  de  dívida  pública  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

deste pedido.

§ 1º Não serão devidos emolumentos, Taxa de Fiscalização Judiciária e quaisquer

outras  despesas  pela  Fazenda  Pública  credora  quando  solicitar  a  desistência  ou

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
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dívida  ativa  CDAs inscritas  na forma da lei,  as  certidões  de  dívida previdenciária

expedidas  pela  Justiça  do  Trabalho,  os  acórdãos  dos  Tribunais  de  Contas  e  as

sentenças cíveis condenatórias.

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. 19 – O Estado de Minas Gerais, suas autarquias e fundações, ficam isentos do

pagamento  de  emolumentos  e  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária,  bem  como

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 ajuizar ação

de cobrança judicial de crédito do Estado, de suas autarquias e fundações, cujo valor

seja inferior a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemg

–, observados os critérios de eficiência administrativa e de custos de administração e

cobrança previstos em regulamento.

§ 1º – A Advocacia-Geral do Estado deverá utilizar meios alternativos de cobrança

dos  créditos  de que trata  este  artigo,  inclusive inscrição do nome do devedor  no

Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado

de  Minas  Gerais  –  Cadim-MG –  e  em  qualquer  cadastro  informativo,  público  ou

privado,  de  proteção  ao  crédito,  bem  como  promover  o  protesto  extrajudicial  da

certidão de dívida ativa.

§  2º  –  O previsto neste artigo não impede o ajuizamento  de  qualquer  ação de

cobrança determinada por ato do Advogado-Geral do Estado.

Art. 3º – Fica remitido o crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa

até 31 de outubro de 2011, inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, de

valor igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º – A remissão prevista neste artigo inclui custas judiciais e honorários relativos

ao processo judicial.

§  2º  –  O  executado  deverá  renunciar  aos  honorários  e  ao  ressarcimento  de

despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da extinção do crédito.

§ 3º – A remissão prevista neste artigo não autoriza a devolução, a restituição ou a
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compensação de importâncias já recolhidas.

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

Art. 5º – Fica revogado o art. 227-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Romel Anízio, relator - Bonifácio Mourão - Duarte Bechir

- Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.289 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.289/2011, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública  a  Associação Movimento Afro  Ilicinense  – Amai  –,  com sede no

Município de Ilicínea, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.289/2011

Declara de utilidade pública a Associação Movimento Afro Ilicinense – Amai –, com

sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Movimento Afro Ilicinense

– Amai –, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.384 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.384/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará de Minas,

com sede no Município de Pará de Minas, foi  aprovado em turno único, na forma

original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.384/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa das Mulheres de Pará

de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Casa das

Mulheres de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 16/11/2011

Presidência da Deputada Liza Prado

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio  Franco  -  Adalclever  Lopes  -  Antônio  Júlio  -  Bonifácio  Mourão  -  Carlos

Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Duarte

Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

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

especial de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para

a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado  Juninho  Araújo,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, com

base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  e  dá-a  por  aprovada.  A Presidência  informa que a  reunião  se destina  a
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discutir  a  política  de  economia  popular  solidária  no  Estado  e,  prosseguindo,

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Norma Valentina de

Almeida, Agente Administrativa da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

no  Estado,  representando  o  Sr.  Paul  Singer,  Secretário  Nacional  de  Economia

Solidária;  o  Sr.  Hélio  Augusto  Martins  Rabelo,  Secretário  Adjunto  de  Trabalho  e

Emprego e membro do Conselho Estadual  de Economia Popular Solidária;  a Sra.

Juliana  Macário  de  Oliveira,  Diretora  de  Assessoramento  para  Incubação  de

Empreendimentos Formais e Autogestionados da Secretaria de Estado do Trabalho e

Emprego, representando o Sr. Carlos Pimenta, Secretário de Estado de Trabalho e

Emprego; o Sr. Rodrigo Pires Vieira, Presidente do Conselho Estadual de Economia

Popular Solidária de Minas Gerais, representando o Sr. Luiz Carlos Carvalho Oliveira,

Secretário  Executivo  do  Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular  Solidária;  as  Sras.

Shirlei  Aparecida  Almeida  Silva,  Coordenadora  do  Fórum  Brasileiro  de  Economia

Solidária; e Francisca Paulina da Silva, representante da Cooperativa de Confecção e

Arte.  A Deputada Rosângela  Reis  e  o Deputado  Juninho Araújo,  na  condição  de

autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas  considerações

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

suas  exposições.  Registra-se,  neste  momento,  a  presença  dos  Srs.  Fábio  João

Pinheiro, Diretor de Programas de Micro Crédito da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego; e Carlos Fabiano Braga, Conselheiro da Organização das Cooperativas

do  Estado  de  Minas  Gerais.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/11/2011

Às 10h15min, comparece no Campo Belo Tênis Clube o Deputado Bosco, membro
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da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  da-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

instalação de cursos técnicos da rede federal de ensino no Município de Campo Belo

e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Floripes  de  Paula,  Secretária

Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Campo Belo, e Jaine Aparecida Santos

Couto,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cristais;  e  os  Srs.  Romeu  Tarcísio

Cambraia, Prefeito Municipal de Campo Belo; Belchior Soares, Presidente da Câmara

Municipal  de  Campo  Belo;  Reginaldo  Lopes,  Deputado  Federal;  e  Márcio  Silva

Basílio, Diretor-Geral do Cefet-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duarte Bechir,  autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

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

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Bosco, Presidente – Carlin Moura – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às  9h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Rosângela  Reis

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Durval Ângelo e André Quintão (substituindo o Deputado Paulo Lamac,

por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Doutor Viana e Fabiano

Tolentino.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

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
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que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Antônio  Gama Junior,

Subcorregedor  Geral  de  Polícia  Civil,  encaminhando  documentos  da  Divisão  de

Crimes  contra  a  Vida,  contendo informações  sobre  a  morte  de  Diovane  Cardoso

Ribeiro,  ocorrida no dia  9/6/2010,  e Júlio  Corrêa  de  Melo  Neto,  Juiz  do Trabalho

Substituto, da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, informando que o processo

em que figura como partes Fabiana Rocha Marques e Jaraguá Country Club está

com audiência de instrução designada para o dia 8/11/2011.  Comunica também o

recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 27/10/2011:

ofícios  das Sras.  Célia  Beatriz  Gomes dos Santos, Promotora de Justiça;  Cristina

Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Secretária-Geral Adjunta do Conselho Nacional

do Ministério Público; Andréa de Figueiredo Soares, Promotora de Justiça; e dos Srs.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, e Lafayette de Andrada,

Secretário  de  Defesa  Social.  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 Durval Ângelo em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Montes Claros para discutir

conflitos  agrários  no  Estado  de  Minas  Gerais,  especificamente  na  comunidade

quilombola  Brejo  dos  Crioulos  e  na  comunidade  indígena  xacriabá.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
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anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir com o BDMG a

abertura de uma linha de financiamento subsidiado para as instituições de saúde do

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

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.219/2011, em 1º turno

(Deputado Neider Moreira); e 2.218/2011, em turno único (Deputado Hely Tarqüínio).

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

Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Saulo Marques

Cerqueira, Diretor Superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –

BDMG  –;  Francisco  de  Assis  Figueiredo  e  Gustavo  Henrique  Macena,

respectivamente,  Vice-Presidente  e  Gerente  Executivo  da  Federação  das  Santas

Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais – Federassantas –, representando o

Sr. Saulo Converso Lara, Presidente da instituição; Carlos Antônio Garrido, Diretor

Técnico  do  Hospital  São  Bento;  Heli  de  Oliveira  Penido,  Vice-Presidente  da

Federassantas  e  Provedor  da  Santa  Casa  de  Montes  Claros;  e  Rodrigo  Diniz

Junqueira Rocha, Presidente do Instituto Pedro Arthur,  os quais são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

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 reunião

posterior, requerimento do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja realizada

visita  ao  Governador  do  Estado  para  discutir  a  abertura  de  uma  linha  de

financiamento do BDMG visando ajudar no alongamento do perfil  das dívidas das

instituições  de  saúde  do  Estado,  analisando-se,  também,  a  criação  de  um  fundo

específico  para  tal.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.
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Carlos Mosconi, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Liza Prado – Antônio Carlos

Arantes.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

9/11/2011

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, André Quintão e Doutor Viana (substituindo o Deputado

Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 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  concluindo  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.085 e 1.204/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa,  em virtude de redistribuição).  O Projeto de Lei  nº  1.487/2011 é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis,

aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.607/2011, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental

pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados

Cássio Soares e Luiz Henrique. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno,

do  Projeto de  Lei  nº  2.446/2011 na forma do Substitutivo  nº  1 (relator:  Deputado

André  Quintão).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  em  16/11/2011,  às  11  horas,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique – Bosco – Rosângela Reis.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/11/2011

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio, Alencar da Silveira Jr. e Ivair

Nogueira.  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 que a  subscreva.  A Presidência  informa que  a  reunião  se

destina  a  debater  a  prestação  dos  serviços  de  remoção  e  guarda  de  veículos

apreendidos no Estado por empresas concessionárias e credenciadas pelo Detran-

MG. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Ricardo  Luiz  Oliveira  e  Souza,  Diretor  de  Orientação  e  Legislação  Tributária  da

Secretaria de Fazenda, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, titular

dessa  Pasta;  Ramon  Sandoli,  Coordenador  de  Operações  do  Detran-MG,

representando o Sr.  Oliveira  Santiago Maciel,  Chefe desse órgão;  a Sra.  Rafaela

Gigliotti Brandi, Delegada de Polícia do Detran-MG; os Srs. Renato Soares Cunha,

Diretor da Área de Pátio da Sitran - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.; Roger

John del  Prado, ex-Diretor da Área de Pátio e Diretor Financeiro dessa empresa,

representando  o  Sr.  Geraldo  Magela  Terra,  Diretor-Presidente  dessa  empresa;

Domingos  Salvio  Teixeira  e  Mário  Coxir,  Diretores  da  Logiguarda  -  Guarda  de

Veículos e Equipamentos Ltda.; Jonathan Pacelli da Silveira Moraes, representando o

Sr.  Raydan Pacelli  da Silveira Morais,  proprietário da empresa Socorro MR Ltda.;

Wanderson Silva e Hudson Luigi, respectivamente, Gerente Administrativo e Sócio-

Gerente da empresa Socorro Invicto Ltda., representando o Sr. Mauro Costa Santos,

Diretor dessa empresa, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede  a  palavra  aos  Deputados  Antônio  Júlio  e  Ivair  Nogueira,  autores  do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Cumprida

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



1066
____________________________________________________________________________

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 49/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.961/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com sede no Município de Muriaé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  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

O Projeto  de  Lei  nº  49/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com sede no Município de Muriaé.

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 dos ocupantes de cargos de direção; e o art. 17 dispõe que, no

caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade

congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência
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Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 49/2011 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 entidade Projeto Boas Novas, com

sede no Município de Muriaé.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 607/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  3.302/2009,  visa declarar de

utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de Borda da

Mata.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  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  607/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de Borda da Mata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.



1068
____________________________________________________________________________

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art. 31 determina 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, de preferência sediada no Município de Borda da Mata

ou na região.

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, a fim

de  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 607/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Irmã Martha

de Borda da Mata, com sede no Município de Borda da Mata.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.575/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 1.575/2011 institui o Dia

Estadual do Cuidador de Idosos.

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

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe pretende instituir  no Estado o Dia do Cuidador  de

Idosos, a ser comemorado, anualmente, em 20 de março. Segundo justificativa do

autor,  o  propósito  da  proposição  é  valorizar  esses  profissionais,  que  se  dedicam

incansavelmente a  trazer  bem-estar  a  pessoas  de idade  avançada,  muitas  vezes

necessitadas de atenção e cuidados contínuos.

A Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova institucionalidade da proteção

ao idoso no Brasil  ao explicitar,  em seu art.  230,  que a família,  a  sociedade e o

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na

comunidade,  defendendo sua dignidade e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o direito  à

vida.  A Constituição afirma,  ainda,  que  a  atenção aos  idosos  deve  ser  prestada,

preferencialmente, em seus lares, de modo a evitar sua institucionalização (art. 230, §

1º).  Prevê,  também,  iniciativas  para  atendimento  à  pessoa  idosa  no  sistema  de

seguridade social, o qual abrange as políticas de previdência, saúde e assistência

social.

A  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º/10/2003,  que  institui  o  Estatuto  do  Idoso,

regulamenta  os  direitos  das  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos,

reafirmando o dever da família, da sociedade e do Estado de garantir, com absoluta

prioridade, que as pessoas idosas tenham vida plena e saudável,  segura e digna,

junto de sua família e em sua comunidade. Entre suas disposições, destacam-se os

direitos fundamentais, as medidas de proteção e a política de atendimento ao idoso,

bem como as condutas que constituem crime contra idosos.

No Brasil, segundo estimativas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, a participação da população

com idade igual ou superior a 60 anos no total da população nacional alcançou, em

2008,  aproximadamente  21  milhões  de  pessoas,  o  que  corresponde a  11,1% da

população. Essa proporção era de 4% em 1940 e de 8,6% em 2000. Estimativas

indicam que em 2040 serão 55 milhões de idosos no País, o que corresponderá a
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26,8%  da  população.  Destaca-se,  nesse  processo,  o  aumento  acentuado  da

população  muito  idosa,  com  80  anos  ou  mais,  que  em  2000  representavam  1,8

milhão de pessoas. Estimativas apontam que em 2040 serão 13 milhões de pessoas

com 80 anos ou mais no País. Minas Gerais segue a tendência nacional: em 2008,

havia 11,8% de idosos no conjunto de sua população, o que corresponde a mais de 2

milhões  de  pessoas.  O  envelhecimento  da  população,  portanto,  evidencia  a

necessidade crescente de cuidados, especialmente aos muito idosos, que perderam

parte de sua autonomia física ou mental.

Entendemos que a proposição em tela, uma vez aprovada, além de estimular o

reconhecimento  de  um  profissional  dedicado,  pode  servir  de  instrumento  para

conscientizar a sociedade acerca da importância do cuidado ao idoso como forma de

combate à negligência em relação aos seus direitos. Assim, ao valorizar o cuidador

de idosos, a proposição está indiretamente reforçando a importância de preservar as

capacidades  afetiva,  física,  cognitiva,  social  e  cultural  das  pessoas  com  idade

avançada e difundindo conhecimentos a respeito dos cuidados de que necessitam.

Consideramos, portanto, justa e meritória a homenagem que se pretende prestar

por meio do projeto em análise.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 1.575/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.000/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Saúde  São  Januário,  com  sede  no

Município de Ubá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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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 2.000/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Saúde São Januário, com sede no Município de Ubá.

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 art. 41 veda a remuneração de

seus dirigentes; e o art.  57 dispõe que,  no caso de sua dissolução,  o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, de fins idênticos ou semelhantes

à entidade dissolvida, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.000/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de São José

da Lapa, com sede no Município de São José da Lapa.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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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 2.020/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento das Donas de Casa e Consumidores de São José da Lapa, com sede no

Município de São José da Lapa.

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 art. 20 veda a remuneração de

todos  os  seus  dirigentes;  e  o  art.  29  dispõe  que,  no  caso  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade com finalidade semelhante, sem

fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.020/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora Luiz Henrique - Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.172/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 2.172/2011 institui o

Dia Estadual do Trabalhador em Locação.

A  proposição  foi  distribuída  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  a  esta

Comissão. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.172/2011 visa a instituir o Dia Estadual do Trabalhador em

Locação, a ser comemorado, anualmente, em 20 de novembro.

O Sindicato dos Trabalhadores de Locação do Estado de Minas Gerais - Sintral-MG

-, com abrangência em todo o território do Estado, representa a categoria profissional

dos  empregados  nas  empresas  de  locação,  que  inclui  locadoras  de  veículos,

empresas  de  locação  de  máquinas  e  de  equipamentos  agrícolas,  industriais  e

comerciais;  ferramentas;  equipamentos  médicos  e  hospitalares;  aparelhos

eletrônicos;  artigos  para  festas;  peças  de  vestuário;  equipamentos  e  materiais

esportivos  e de lazer;  sinucas e  bilhares;  equipamentos de informática;  banheiros

químicos e estruturas tubulares para montagem de palco.

Embora não haja dados específicos sobre a situação do trabalhador de locação no

Estado, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, Minas Gerais ficou em segundo

lugar no País em relação ao aumento de número total de empregos formais em 2010,

sendo superada apenas por São Paulo. Foram registrados no Estado 4,7 milhões de

empregos formais em dezembro de 2010, representando um crescimento de 6,8%, o

que  correspondeu  ao  acréscimo  de  296,1  mil  postos  de  trabalho  em  relação  a

dezembro de 2009. Os setores que apresentaram melhor desempenho, no tocante à

geração de empregos, foram: em primeiro lugar, o de construção civil, com aumento

de 12,19%; em segundo, o de comércio, com aumento de 10,82%; em terceiro, o de

serviços, com acréscimo de 7,84%; e finalmente, o de indústria de transformação,

com aumento de 7,72%. As empresas de locação se incluem no setor de serviços, em

que houve um aumento considerável  no  número de empregos,  com a criação de

103,1 mil postos de trabalho.

A autora do projeto de lei em análise, em sua justificação, ressalta que o Sindicato

nasceu  da  necessidade  da  representação  da  categoria  dos  empregados  nas

empresas  de  locação,  que  se  encontrava  desorganizada  e  sem  representação

sindical, e que a escolha da data foi motivada pela dia em que o Sintral foi fundado,

20/11/2008.

Consideramos justa a homenagem que se pretende instituir por meio do projeto em



1074
____________________________________________________________________________

análise a essa categoria profissional, uma vez que ela abarca um número significativo

de trabalhadores e que o serviço por eles prestado é de grande relevância para o

Estado.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.172/2011 na

forma original.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.191/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011  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 2.191/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Grupo Sarai, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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.  35,  que os

cargos  de  sua  administração  não  serão  remunerados,  sendo  vedado  a  seus
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ocupantes o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

38, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.191/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.299/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Fundação  de  Ensino  e  Pesquisa  de  Uberaba,  com  sede  no

Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011  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 2.299/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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 inciso III do parágrafo único do

art. 3º veda a remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores, benfeitores



1076
____________________________________________________________________________

ou  equivalentes;  e  o  §  1º  do  art.  28  dispõe  que,  no  caso  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ou a entidade beneficente de assistência social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.299/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.365/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa criar a

Medalha Empresa Amiga do Melhor Emprego.

A proposição 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, em obediência ao art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.365/2011 tem por finalidade criar a Medalha Empresa Amiga

do  Melhor  Emprego,  a  ser  concedida  anualmente  à  empresa,  com  mais  de  100

empregados ou estagiários, que ocupar 20% de suas vagas, por um período mínimo

de 12 meses, com trabalhadores com idade entre 50 e 65 anos.

A medalha,  nos  termos  do  projeto,  será  concedida  nas  modalidades  parceira  -

destinada à empresa que efetuar as contratações, recebendo isenção ou crédito fiscal

na forma regulamentada pelo Poder Executivo; consciente - àquela que efetuar as

contratações  sem  a  obtenção  de  nenhum  benefício  fiscal  ou  contrapartida  dos

governos  federal  e  estadual;  e  responsável  -  para  aquela  que  efetuar  50%  das

contratações  previstas  entre  pessoas  com  deficiência  e  egressos  do  sistema

prisional.

Ainda nos  termos  da proposição,  a  empresa agraciada com a  Medalha  poderá
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utilizá-la na divulgação de seus produtos e serviços.

O objetivo da proposição, segundo a autora, é abrir o mercado de trabalho a um

segmento que não consegue competir em igualdade de condições com as demais

pessoas, servindo a Medalha, nesse caso, de incentivo às empresas.

Com relação à competência legislativa,  o Estado membro pode legislar  sobre a

instituição  de  medalhas,  uma  vez  que  essa  matéria  não  está  elencada  como

competência privativa da União, no art. 22 da Constituição da República, e não pode

ser definida como assunto de interesse local, o que, segundo o art. 30 da mesma

Carta, cabe aos Municípios.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição

mineira não reserva a matéria em análise à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos

Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não

há, portanto, impedimento à deflagração do processo legislativo por membro desta

Casa.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do Governador

do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas quando estabelece, em seu

art. 4º, que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

É importante observar que a Lei Federal nº 8.213, de 24/7/1991, que dispõe sobre

os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, determina

que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5%

dos  seus  cargos  com  beneficiários  reabilitados  ou  pessoas  com  deficiência,

habilitadas, na proporção que estabelece.

Note-se  que  a  legislação  em  vigor  fala  em  empregados  e  não  em  estagiários.

Mantendo, pois, a coerência com a lei federal, e evitando, por outro lado, que todos

os contratados sejam enquadrados na categoria de estagiários, desvirtuando, com

isso, o objetivo central da proposição, propomos a alteração do projeto, de modo que

somente faça  jus  à  Medalha  a empresa que tiver  100 ou mais  empregados,  não

computados os estagiários, e que ocupe 20% de suas vagas com empregados (e não

trabalhadores) com idade entre 50 e 65 anos.

A esse respeito, vale lembrar que, de acordo com o art. 3º da Consolidação das



1078
____________________________________________________________________________

Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º/5/1943, considera-se empregado toda

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a

dependência desse e mediante salário.

Além  disso,  sugerimos  também  a  substituição  da  expressão  “portadores  de

deficiência”, no texto do projeto, por “pessoas com deficiência”. Com efeito, tratando-

se de abordagem formal, consubstanciada em um documento legal, o recomendado é

seguir a designação proposta pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Esclarecemos, por fim, que, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 7.210, de

11/7/1984 - Lei de Execução Penal -, considera-se egresso o liberado definitivo, pelo

prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional,

durante o período de prova. São essas pessoas que devem receber o apoio do poder

público na obtenção de trabalho. Dessa forma, excluímos do projeto “os cidadãos sob

supervisão do Judiciário estadual e de centros de recuperação”, que, se não forem

egressos,  não  devem integrar  o  rol  das  contratações  previstas  na  norma  que  se

pretende instituir. Nesse aspecto, o conceito deve ser claro e preciso, e, para tanto,

adotamos o utilizado na Lei de Execução Penal.

A propósito, é válido mencionar que a Lei nº 18.401, de 28/9/2009, autoriza o Poder

Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem

egressos do sistema prisional do Estado.

Com  o  objetivo  de  corrigir  as  impropriedades  apontadas  e  adequar  o  texto  do

projeto à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.365/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Medalha Empresa Amiga do Melhor Emprego.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha Empresa Amiga do Melhor Emprego, destinada a

homenagear  empresas  que  ocuparem  20%  (vinte  por  cento)  de  suas  vagas,  no

período mínimo de doze meses, com empregados com idade entre 50 e 65 anos.

Parágrafo único - Somente fará jus à medalha de que trata o “caput” a empresa que
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tiver mais de 100 empregados.

Art. 2º - A medalha de que trata esta lei será concedida nas seguintes modalidades:

I  -  Empresa  Amiga  do  Melhor  Emprego  -  Parceira,  à  empresa  que  efetuar  as

contratações  previstas  no  art.  1º,  recebendo  isenção  ou  crédito  fiscal  na  forma

regulamentada pelo Poder Executivo;

II - Empresa Amiga do Melhor Emprego - Consciente, à empresa que efetuar as

contratações  previstas  no  art.  1º  sem  obtenção  de  nenhum  benefício  fiscal  ou

contrapartida dos governos federal e estadual;

III - Empresa Amiga do Melhor Emprego - Responsável, à empresa que efetuar 50%

(cinquenta por cento) das contratações previstas no art. 1º entre:

a) pessoas com deficiência;

b) egressos do sistema prisional do Estado.

Art. 3º - A empresa agraciada com a medalha de que trata esta lei poderá utilizá-la

na divulgação de seus produtos ou serviços.

Art. 4º - A medalha de que trata esta lei será concedida pelo Governador do Estado,

em solenidade institucional.

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  de  Propaganda  de

Uberlândia - APP -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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 2.578/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia - APP -, 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.  4º,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere do Estado de Minas Gerais; e, no art. 56, que as atividades de

seus diretores e conselheiros não serão remuneradas, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.578/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.581/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município

de Santa Juliana.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.581/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de Santa

Juliana.

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.  10,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, dividendos, benefícios ou vantagens; e, no art. 25,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que suprime a palavra “Comunitária” do nome da

entidade,  com  a  finalidade  de  adequá-lo  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.581/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º, a palavra “Comunitária”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.584/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de

Divinópolis - Aprafad -, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2011 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

O Projeto de Lei nº 2.584/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis - Aprafad

-, 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.  29,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados  ou  instituidores  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.584/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.586/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 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 2.586/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rainha da Paz, 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.  30,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  sócios  ou  instituidores  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  41,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

que esteja  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 2.586/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.587/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  do  Setor  2  de

Ipatinga - Consep 2 -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 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 2.587/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor 2 de Ipatinga - Consep 2 -,

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.  31,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere; e, no art. 35, 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 2.587/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.588/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Clube da Terceira Idade de São Francisco, com sede

no Município de São Francisco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 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 2.588/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Clube da Terceira Idade de São Francisco, com sede no Município de

São Francisco.

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.  30,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, sede e atividade no Estado,  registrada no

Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e,  no  art.  34,  que  seus  Diretores,

Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão

remunerados, a qualquer título ou de qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.588/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.589/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Sobradinho,  com  sede  no

Município de São Francisco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 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 2.589/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bairro  Sobradinho,  com  sede  no  Município  de  São

Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.589/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.591/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais  de Mocambo e

Adjacências, com sede no Município de São Francisco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 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 2.591/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais  de  Mocambo e  Adjacências,  com

sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
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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 2.591/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.602/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública  a  Associação Comunitária  dos  Pequenos  Produtores de  Mirante,

com sede no Município de São Francisco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 27/10/2011 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 2.602/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  de  Mirante,  com  sede  no

Município de São Francisco.

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,
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sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.602/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais de Mirante, com sede no Município de São Francisco.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.605/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Casa do Professor, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 27/10/2011 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 2.605/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa do Professor, 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. 4º, que seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros ou dividendos, a qualquer título e de qualquer forma; e, no art. 34, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.605/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.608/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Programa de Humanização e Assistência

Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 27/10/2011 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 2.608/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Programa de Humanização e Assistência Social  -  Prohumanos -,  com

sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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.  26,  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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.608/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique – Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.610/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Pereira,  com  sede  no

Município de Águas Formosas.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2011 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

O Projeto de Lei nº 2.610/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Pereira, com sede no Município de Águas Formosas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.610/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.611/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Projeto Social Meu Amparo, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2011 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 2.611/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Social Meu Amparo, com sede no Município de Ipatinga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que 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; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.611/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora Luiz Henrique - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Neilando  Pimenta,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

16/2011 dá nova redação ao §3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, que

dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/7/2011,  a proposição foi  distribuída  às

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 os requisitos para a instituição de regiões
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metropolitanas, tema que está disciplinado na Lei Complementar nº 88, de 2006, que

“dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano”.

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,  dispositivo que ora se  pretende alterar,  dispõe que não será

instituída região metropolitana com população inferior  a seiscentos mil  habitantes.

Busca-se, por meio da alteração, reduzir esse número para quinhentos mil habitantes,

incluindo-se, para efeito de cálculo, a população dos Municípios que integrem o colar

metropolitano.

Por oportuno, cabe-nos salientar que a análise desta Comissão restringe-se aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e, sob este

prisma, não vislumbramos óbice à sua tramitação. Do ponto de vista formal, 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  conveniência  e  oportunidade  da  medida  serão

devidamente analisadas pela pertinente comissão de mérito.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei Complementar nº 16/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 118/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 616/2007, visa a alterar a Lei nº 12.645, de

10/10/97,  que  “dispõe  sobre  a  instalação  de  equipamento  eliminador  de  ar  na

tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  sobre  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Nos termos do art.173, § 2º, do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.373/2011,

de  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  foi  anexado  ao  projeto  de  lei  em

epígrafe, por conter matéria assemelhada.

Fundamentação

Inicialmente, cabe-nos dizer que projeto de lei idêntico ao projeto de lei em estudo

tramitou nesta Casa na legislatura passada (Projeto de Lei n° 616/2007), ocasião em

que recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do

Substitutivo nº 1. Entretanto, alterações no que diz respeito aos fatos pertinentes à

questão demandam a análise da matéria sob um prisma diferente.

O projeto em estudo tem o propósito de alterar a Lei Estadual nº 12.645, de 1997,

que criou para a empresa concessionária de serviço de abastecimento de água o

dever de instalar, a pedido do consumidor, o equipamento que promove a eliminação

do ar na tubulação que antecede o hidrômetro, medida que provoca redução no valor

da  tarifa.  O  projeto  permite,  ainda,  ao  consumidor,  no  caso  de  omissão  da
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concessionária, promover a instalação do mencionado equipamento.

O  autor  da  proposta,  em  sua  justificação,  argumenta  que  a  ausência  da

regulamentação da Lei nº 12.645, de 1997, serve de suporte para que a Copasa-MG,

principal concessionária de serviço de abastecimento de água no Estado, não cumpra

a determinação legal de instalar o aparelho eliminador de ar.

Ressalte-se que a proposição em estudo tem teor  idêntico ao Substitutivo nº 1,

apresentado por esta Comissão quando analisou o Projeto de Lei nº 616/2007. Na

ocasião, esta Comissão entendeu por bem estabelecer o prazo de 180 dias, a contar

do pedido do consumidor, para que a Copasa cumprisse o comando legal. Ocorre que

o antedito projeto não se transformou em lei, e o texto original, de 1997, permanece

inalterado.

É preciso dizer que a matéria em questão foi analisada por esta Comissão em duas

oportunidades:  na  legislatura  2003/2006,  quando  analisou  o  Projeto  de  Lei  nº

1.713/2004, e, mais recentemente, quando analisou o Projeto de Lei 616/2007, que

deu origem à proposição em tela. Nesse ínterim, medidas judiciais e administrativas

foram  tomadas  por  órgãos  do  Estado  e  da  sociedade  civil  a  fim  de  atender  à

reivindicação da sociedade.

Nessa linha, o Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais intentou Ação Civil

Pública  na  qual  ficou  decidido  que  a  concessionária  de  serviço  público  de

fornecimento  de  água  tem  o  dever  de  disponibilizar  aos  usuários  o  aparelho

denominado "eliminador de ar", procedimento previsto pela Lei Estadual nº 12.645, de

1997,  a  ser  instalado  a  requerimento  do  consumidor,  que  deve  arcar  com  as

despesas necessárias (Número do processo: 1.0024.02.621838-8/001(1) Númeração

Única:  6218388-82.2002.8.13.0024,  Relator:  Des.(a)  Wander  Marotta,  Relator  do

Acórdão:  Des.(a)  Wander  Marotta,  Data  do  Julgamento:  13/12/2005,  Data  da

Publicação: 31/01/2006, 7ª Câmara Cível, TJMG).

Adicionalmente,  vale  dizer  que  a  Copasa  firmou  um  termo  de  ajustamento  de

conduta – TAC – com o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor – Procon

estadual.  No acordo,  firmado em 2006,  estabeleceu-se que  a  Copasa instalará  o

referido aparelho, a pedido do consumidor, a partir de dezembro de 2006. Atualmente,

o prazo que a Copasa dispõe para proceder à instalação, a contar da solicitação do
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consumidor, é de 30 dias. Os detalhes do Termo de Ajustamento de Conduta firmado

com  o  Procon  encontram-se  na  página  da  Copasa  na  internet,  no  endereço

http://www.copasa.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=776&sid=129.

Assim, não julgamos pertinente estabelecer no texto normativo o prazo de 180 dias

para  que  a  Copasa  atenda  à  solicitação  do  usuário.  Caso  contrário,  a  referida

entidade estaria sujeita a prazo mais longo do que aquele fixado no TAC. Além disso,

não  parece  razoável  fixar  em  lei  prazo  dessa  natureza,  pois  razões  técnicas,

administrativas  ou  financeiras,  que surgem ao longo do tempo,  podem demandar

prazos diversos, às vezes até menores do que aquele estabelecido pelo legislador.

Finalmente, cabe-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

2003, manifestar nossa opinião sobre o Projeto de Lei nº 1.373/2011, da Deputada

Ana Maria Resende, anexado à proposição. Trata-se de proposta muito semelhante à

principal, razão pela qual a argumentação jurídica acima utilizada também se aplica a

ela.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 118/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bosco - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 498/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  498/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 45/2007, dispõe sobre o registro

de  crianças  e  adolescentes  em  condições  de  serem  adotados  e  de  pessoas

interessadas na adoção.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da

Previdência  e  da  Ação  Social.  Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria, com a Emenda n°1, que aprese ntou.

Nos  termos  do art.  188 combinado com o  art.  102,  XIV,  do Regimento  Interno,
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compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em epígrafe  tem por  escopo a  criação e manutenção,  pelo  poder

público, de registro informatizado de crianças e adolescentes em condições de serem

adotados, bem como de pessoas interessadas em adotá-los.

A matéria de que trata a proposição é, com efeito, extremamente relevante. Tanto

assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, em seu art. 50, estabelece

a  necessidade  da  manutenção  do  aludido  registro  pelo  Poder  Judiciário,  com  a

participação  de equipe  técnica  e  do  Ministério  Público.  De acordo com o  “caput”

desse artigo, a autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um

registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de

pessoas interessadas na adoção. As pessoas que pretendam adotar devem formular

o pedido de inscrição, que será analisado pelos órgãos técnicos do Juizado e pelo

Ministério Publico, e só será indeferido pelo Juiz se o interessado não satisfizer os

requisitos legais.

Cabe ressaltar que o ECA foi alterado recentemente pela Lei Federal nº 12.010, de

3/8/2009, que dispõe sobre a adoção. Essa lei unifica o Cadastro Nacional de Adoção

- CNA - em todo o País e estabelece que serão criados e implementados cadastros

estaduais  de  crianças e  de adolescentes em condições de serem adotados e  de

pessoas ou casais habilitados para isso, conforme estabelece o § 5º do art. 50 do

ECA.

De acordo com a lei, a adoção deve ser a última medida a ser tomada, somente

quando  se  tornar  impossível  a  permanência  da  criança  com  os  pais  biológicos.

Utilizando-se do conceito de “família extensa”, o texto da lei aprimora os mecanismos

de prevenção do afastamento do convívio familiar e inclui a chance de a criança ficar

com parentes próximos, como avós, tios e primos, com os quais convive ou mantém

vínculos de afinidade ou afetividade.

O Cadastro Nacional de Adoção - CNA - foi lançado em 2008 e tem-se mostrado

uma importante ferramenta de auxílio aos juízes das varas da infância e da juventude

na condução dos procedimentos de adoção. Tem o objetivo de agilizar os processos

de adoção por meio do mapeamento de informações unificadas. O principal obstáculo
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à  adoção  no  País  hoje,  segundo  dados  do  CNA,  é  o  descompasso  entre  os

candidatos  à  paternidade  e  o  perfil  das  crianças  e  adolescentes  que  vivem  em

abrigos. O CNA registrou, até o início de março deste ano, 26.735 pretendentes à

adoção  e  4.578  crianças  e  adolescentes  aptas  a  serem  adotadas.  Desses

pretendentes, 39,2% desejam crianças da raça branca e 78,65% de até três anos de

idade,  mas  somente  7% das  crianças  cadastradas  estão  nessa  faixa  etária;  das

famílias,  apenas  1%  aceita  acolher  crianças  com  mais  de  dez  anos.  A maioria,

85,72%,  deseja  adotar  apenas  uma criança  e  outros  13,4% querem  adotar  duas

crianças, mas 26,2% delas têm irmãos. As estatísticas ainda revelam que 45,76% das

crianças cadastradas são pardas, 17,85% são negras, 0,76% são indígenas e 0,42%

são da raça amarela. Minas Gerais aparece em quarto lugar no “ranking” do CNA,

com 2.920 pretendentes para 370 crianças cadastradas.  Entidades,  autoridades  e

especialistas têm, nos últimos anos, alertado que o preconceito é um dos problemas

mais graves enfrentados nos processos de adoção.

No nosso entendimento, a criação de um cadastro único estadual pode contribuir e

agilizar o processo de adoção de crianças e adolescentes no Estado. Consideramos

pertinente  a  Emenda  n°1,  apresentada  pela  Comissão  anterior,  mas  parece-nos

necessário propor  mais  alterações,  para aprimorar  e adequar  o projeto de lei  em

estudo  à  legislação  federal,  em  especial  ao  ECA e  à  Lei  Federal  nº  12.010,  de

3/8/2009, que dispõe sobre a adoção. Além disso, julgamos imprescindível alterar o

art. 2º da proposição em estudo, que estabelece a promoção de campanhas e cursos

pelo poder público, com a finalidade de derrubar preconceitos e mitos contrários à

prática da adoção de crianças com idade acima de seis meses e de adolescentes.

Como os principais preconceitos nos processos de adoção referem-se também à cor

de  pele,  etnia,  deficiência  física  ou  mental,  histórico  de  violência  sofrida  ou

criminalidade  praticada,  propomos  ampliar  o  escopo  das  campanhas  a  serem

realizadas,  com  o  objetivo  de  combater  todos  os  preconceitos  que  dificultam  a

adoção.

Julgamos, portanto, que a proposição merece prosperar, na forma do Substitutivo

n°1, que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 498/2011, em 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  1,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo  n°1,  fica  prejudicada a  Emenda nº 1,  a presentada pela  Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o cadastro estadual  de crianças e adolescentes em condições de

serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público manterá cadastro estadual de crianças e adolescentes em

condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção.

§ 1º - Haverá cadastro distinto para pessoas ou casais residentes fora do País, que

somente  será  consultado  na  inexistência  de  postulantes  nacionais  habilitados  no

cadastro a que se refere este artigo.

§ 2º - As autoridades estaduais em matéria de adoção terão acesso ao cadastro de

que trata este artigo.

Art. 2º - O poder público promoverá, previamente ao início do processo de adoção,

a preservação dos vínculos da criança e do adolescente com a família de origem.

Art. 3º - O poder público, por meio dos órgãos competentes, promoverá campanhas

e cursos objetivando combater preconceitos e mitos relativos à idade do adotando,

cor  da  pele,  etnia,  deficiência  física  ou  mental,  histórico  de  violência  sofrida  ou

criminalidade, que dificultam a prática da adoção.

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Celinho do Sinttrocel - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.014/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.014/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  446/2007,  “assegura  aos

professores da rede pública estadual a gratuidade para o ingresso em espetáculos

culturais do Estado de Minas Gerais”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/4/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Cultura, para receber parecer.

Compete  agora  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  da  juridicidade,  da

constitucionalidade  e  da  legalidade  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva assegurar aos professores da rede pública estadual a

gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo

Estado.

É preciso dizer que o incentivo à formação cultural dos professores constitui um

fator fundamental para a melhoria da qualidade de ensino desses profissionais, uma

vez que uma formação diversificada, que vai  além dos manuais didáticos,  só traz

benefícios ao processo educativo, tanto para quem ensina quanto para quem recebe

a instrução.

Iniciativas como a do projeto em análise são muito bem-vindas, sobretudo em um

contexto de dificuldades de investimentos no setor educacional; contudo não se pode

olvidar o fato de que é extremamente alto o número de professores da rede pública

de ensino,  de  modo que a  medida preconizada no projeto pode conduzir  a  duas

situações  indesejáveis.  Se  se  tratar  de  um  evento  promovido  integralmente  pelo

poder  público,  a iniciativa pode onerar  os  cofres  públicos.  De outra  parte,  em se

tratando de um evento privado, que conte com o patrocínio estatal, o erário se vê

duplamente  impactado.  Primeiro,  em  razão  do  patrocínio  ao  particular.  Segundo,

porque,  nos  termos  do  art.  3º  do  projeto,  estão  previstos  mecanismos  de

compensação por parte do poder público para a instituição privada que realizar o

evento, de modo que essa possa ressarcir-se do prejuízo decorrente da gratuidade

concedida aos professores.

Com base nessas considerações, e buscando conciliar  o objetivo subjacente ao

projeto  em  análise  com  o  equilíbrio  das  contas  públicas,  parece-nos  que  seria

razoável a previsão não da gratuidade integral mas da meia-entrada para a categoria

do  magistério  da  rede  pública.  Desse  modo,  estaríamos  dando  maior  densidade
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normativa  aos  preceitos  da  Constituição  da  República  e  da  Carta  Estadual  que

estabelecem caber ao Estado, à família e à sociedade promover o direito à educação.

E estaríamos adequando o projeto à real participação do Estado na oferta de eventos

artísticos e culturais.

Com  efeito,  tais  eventos  costumam  ser  ofertados  pelo  Estado  em  caráter

suplementar  àqueles  ofertados  pela  iniciativa  privada.  Poderíamos  trazer  como

exemplo as apresentações de ópera e de orquestras sinfônicas, quando o Estado, na

qualidade de promotor, muitas vezes necessita da ajuda de patrocinadores, pois tais

eventos costumam ser deficitários.

Por outro lado, na condição de patrocinador de eventos privados, e a prevalecer o

disposto  no  projeto  em  exame,  o  Estado,  conforme  visto,  se  veria  duplamente

onerado.  Pelo  patrocínio  em  si  e  pela  necessidade  de  ressarcir  o  particular

responsável  pelo  evento  em  razão  do  benefício  concedido  ao  professor,  o  qual,

naturalmente reduz a margem de lucro auferido. Por isso que propomos também a

alteração do art.  1º, de modo a manter o benefício, que seria a meia-entrada, tão

somente  para  os  eventos  promovidos  pelo  Estado,  afastando  a  hipótese  de  sua

incidência no caso de eventos particulares patrocinados pelo poder público. Como

consequência, impõe-se também a supressão do art. 3º, que prevê a compensação a

que teria direito o particular.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito à supressão do art. 4º, o qual

determina que o Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 dias contados

de sua publicação. Ora, dispositivo como esse atenta contra o princípio da separação

dos Poderes, bem como contra o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº

78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado.

Assim, formulamos ao final desse parecer as Emendas nºs 1, 2 e 3, que formalizam

as alterações propostas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.014/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir

redigidas.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º – Fica assegurado aos professores da rede pública estadual  o direito  à

meia-entrada em espetáculos culturais promovidos pelo poder público estadual.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.078/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.078/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.060/2010,  “dispõe  sobre  a

sinalização visual de advertência para pedestres nas entradas e saídas de veículos

nas edificações localizadas no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  vem a  esta  Comissão para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise visa, nos termos de seu art.  1º,  tornar obrigatória a

sinalização visual de advertência para pedestres nas entradas e saídas de veículos

em toda edificação residencial, industrial, comercial e outros estabelecimentos com

garagem.

Além  disso,  no  art.  2º,  a  proposição  estabelece  a  forma  como  as  garagens,

dependendo do número de veículos que comportem e da área em que se localizam,

deverão estar sinalizadas.
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O art. 3º, por sua vez, fixa as característica técnicas da sinalização, como tamanho,

cor,  dimensões e materiais dos aparelhos de sinalização. O art.  4º dispõe que os

grandes  polos  geradores  de  tráfego,  como  centros  comerciais,  hospitais  e

estabelecimentos que possuam mais de 200 vagas, deverão dispor de coordenadores

de trânsito nos locais de entrada e saída de garagens. Além disso, determina as

atividades  a  serem  desempenhadas  pelos  coordenadores  de  tráfego  e  os

instrumentos que eles deverão utilizar.

O  art.  5º  permite  que  as  edificações  que  possuam  outros  tipos  de  sinalização

instaladas as conservem pelo período de um ano a contar da vigência da lei. O art. 6º

estabelece que o proprietário ou administrador do condomínio de edificações com

garagem deverá manter em local visível certificado comprobatório de regularidade de

funcionamento das sinaleiras instaladas

O art. 7º dispõe sobre as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento dos

dispositivos da lei e o art. 8º concede um prazo de 180 dias para os estabelecimentos

se adequarem às disposições da lei.

Conforme a justificação do autor, a proposição busca a segurança dos clientes e

pedestres, evitando o risco de acidentes e atropelamentos. Não resta dúvida acerca

da relevância dos objetivos perseguidos pelo projeto; todavia, há óbices jurídicos para

a sua aprovação.

Procedendo à análise sistemática do Texto Constitucional,  vislumbramos óbice à

tramitação  do  projeto  nesta  Casa,  ante  a  violação  do  princípio  constitucional  da

autonomia municipal.

A autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades. A primeira, capacidade

de  auto-organização,  permite  ao  Município  editar  sua  Lei  Orgânica.  A segunda,

capacidade  de  autogoverno,  consubstancia-se  na  eletividade  de  Prefeitos  e

Vereadores  à  Câmara Municipal.  Pela  terceira,  capacidade  de  autoadministração,

pode o Município manter e prestar serviços públicos de interesse local. A quarta – a

que mais  nos interessa,  no caso em tela – é a capacidade de autolegislação ou

capacidade normativa própria, que confere ao Município competência para elaborar

leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

O  princípio  fundamental  que  orienta  o  legislador  constituinte  na  divisão  de
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competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

este,  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.  Assim,  salvo  melhor  juízo,  diante  do  prevalente

interesse  local  da  matéria  e  da  sua  repercussão,  entendemos  que,  no  caso  em

questão, deve prevalecer a competência constitucional assegurada aos Municípios no

art. 30, inciso I. Ademais, a implementação do sistema de sinalização deve levar em

conta as peculiaridades e necessidades reais de cada Município.

Poder-se-ia  argumentar,  ainda,  que  o  projeto  em  análise  tem  implicações  em

matéria de trânsito e transporte. A Constituição reservou para a União a competência

privativa de legislar sobre a matéria. A União, no exercício da competência que lhe foi

outorgada no art. 22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de 1997, o Código de Trânsito

Brasileiro – CTB. Este, no seu art. 1º, § 1º, considera trânsito a utilização das vias por

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Vale dizer que

o  CTB,  no  Anexo  I,  conceitua  via  como  superfície  por  onde  transitam  veículos,

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o

canteiro central.

O CTB estabeleceu no art. 24 que compete aos órgãos e entidades executivos de

trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

“Art. 24 – (...)

II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e

de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III  –  implantar,  manter  e  operar  o  sistema de  sinalização,  os  dispositivos  e  os

equipamentos de controle viário;”.

Podemos, portanto, afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, inspirado

no espírito federativo, prevê uma divisão de responsabilidades entre órgãos federais,

estaduais  e  municipais.  Os  Municípios,  em  particular,  tiveram  a  esfera  de

competência substancialmente ampliada no tratamento das questões de trânsito. A

propósito, nada mais coerente se considerarmos que é no Município que o cidadão

efetivamente  mora,  trabalha  e  se  movimenta,  ali  encontrando  sua  circunstância
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concreta  e  imediata  de  vida  comunitária.  Parece-nos,  assim,  que  o  CTB,  para

distribuir  as  competências  entres  os  entes  federados,  leva  em  consideração  o

princípio da predominância do interesse. Nesse mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles

afirma:

“A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo em todo o

território  municipal,  são  atividades  da  estrita  competência  do  Município,  para

atendimento das necessidades específicas de sua população, entre outras”. (“Direito

Municipal Brasileiro”, 16ª edição, 2008, pág. 455.)

Afirma, ainda, o mesmo autor que “todas as medidas de ordenamento da circulação

e dos transportes no território municipal são de competência do Município, porque

visam – no dizer autorizado de Hodges – ao controle do tráfego na via pública: “The

traffic control in the public street””.

Assim, parece-nos evidente que se sobreleva, no caso, o interesse local para a

disciplina do tema. Em conclusão, o Estado não poderá legislar a respeito da matéria

em questão, pois a competência é do Município.

Ademais,  o CTB, em seu art.  86, dispõe que “os locais destinados a postos de

gasolina,  oficinas,  estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter  suas

entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo Contran”.

Por  sua vez,  o Contran editou a Resolução nº 38,  de 1998, que regulamenta o

referido  artigo.  No  seu art.  1º,  I,  “b”,  fica  estabelecido  que  em  garagens  de  uso

coletivo, as entradas e saídas deverão ser identificadas pela instalação, em locais de

fácil visibilidade e audição aos pedestres, de dispositivo que possua sinalização com

luzes intermitentes na cor amarela, bem como emissão de sinal sonoro.

No parágrafo único do mesmo artigo, determina que nas vias urbanas, a sinalização

mencionada deverá estar em conformidade com o Plano Diretor Urbano - PDU -, o

Código de Posturas ou outros dispositivos legais relacionados com o assunto.

Desse modo, fica claro que o Estado não tem competência para legislar sobre a

matéria, cabendo à União fixar o traçado normativo básico sobre a matéria, o qual

será detalhado ou completado pelas normas locais.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e
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pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.078/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique – Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.100/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Agostinho Patrus Filho, o Projeto de Lei nº 1.100/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.043/2010,  “dispõe  sobre  a

reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas contratações para

prestação de serviços com fornecimento de mão de obra à administração pública do

Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende, nos termos de seu art. 1º, que, nos editais de

licitações promovidas por  órgãos e entidades da administração pública  do Estado

para a contratação de prestação de serviços que prevejam o fornecimento de mão de

obra, conste, obrigatoriamente, cláusula que assegure reserva de, no mínimo, 2% das

vagas  para  egressos  do  sistema  socioeducativo,  excluindo-se  os  serviços  de

segurança.

Nos termos do art. 2º, a reserva de vagas será assegurada até três anos após o

cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente. Por fim, dispõe em seu art.

3º  que  a  reserva  de  vagas  também  deverá  ser  observada  nas  renovações  de

contratos celebrados.

Conforme a justificativa do autor, a garantia de postos de trabalho para egressos do

sistema socioeducativo  contribuirá  sobremaneira  para  seu processo de reinserção

social.

Passemos, então, à análise da matéria.
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Em primeiro  lugar,  é  preciso distinguir  duas modalidades de atuação estatal  no

campo  do  domínio  econômico:  intervenção  direta,  nos  moldes  do  art.  173,  da

Constituição da República de 1988, e intervenção indireta, nos termos do art. 174 da

Constituição.

No primeiro caso, o Estado atua como agente econômico, em regime de monopólio

ou em regime de participação competitiva com agentes econômicos  privados.  No

segundo caso,  atua  como agente  normativo  e  regulador  da  atividade econômica,

exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.

No  caso  em  exame,  o  Estado  estaria  atuando  de  maneira  indireta,  como

fomentador de determinada conduta. Isso porque, ao se impor que nos contratos com

a administração pública seja observada reserva de vagas para egressos do sistema

socioeducativo,  estimula-se  a  adoção,  pelo  particular,  de  um  comportamento

desejado pelo Estado, qual seja, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho

como forma de promover sua ressocialização.

Desse modo, entendemos que é plenamente admissível que o Estado, no caso em

que haja interesse do particular em contratar com a administração pública, atue como

agente indutor de determinada ação, conforme pretende a proposição em análise.

Cumpre observar, ainda, o disposto nas Regras Das Nações Unidas para Proteção

de Jovens Privados de Liberdade. Vejamos as disposições que cuidam do regresso

desses jovens à sociedade:

“79 - Todos os jovens devem beneficiar de medidas destinadas a auxiliá-los no seu

regresso à sociedade, à vida familiar, à educação ou emprego, depois da libertação.

Com  este  fim  devem  ser  concebidos  procedimentos,  que  incluem  a  libertação

antecipada e a realização de estágios.

80 - As autoridades competentes devem criar ou recorrer a serviços para auxiliar os

adolescentes a reintegrarem-se na sociedade e para diminuir os preconceitos contra

eles. Estes serviços devem assegurar,  até ao limite possível,  que os adolescentes

disponham de alojamento,  emprego e  vestuário  adequado e  de meios suficientes

para  se  manterem  depois  da  libertação,  a  fim  de  facilitar  uma reintegração bem

sucedida. Os representantes de organismos que fornecem tais serviços devem ser

consultados e ter acesso aos adolescentes enquanto se encontram detidos, com o
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fim de os auxiliar no seu regresso à comunidade.”

Nota-se que o projeto encontra-se em perfeita  consonância com os itens acima

transcritos. Salientamos, contudo, que a legislação trabalhista, em especial os arts.

402 e seguintes da Lei nº 5.452, de 1º/5/43 - Consolidação das Leis do Trabalho -,

oferece tratamento especial ao trabalho dos jovens, precisamente para pessoas entre

14  e  18  anos,  por  meio  do  chamado  contrato  de  aprendizagem.  Assim,  a

implementação da medida contida no projeto deverá, necessariamente, observar tais

disposições.

Quanto  à  possibilidade  de  legislar  sobre  a  matéria,  a  proposição  não  invade a

competência  reservada  aos  demais  entes  federativos,  porque  a  determinação  se

refere apenas aos jovens que prestarão serviços no Estado. Além disso, a matéria

não é de competência privativa do Governador do Estado, porque não versa sobre

nenhum dos assuntos arrolados no § 1º do art. 61 da Constituição da República.

Assim, nos estritos lindes da análise da constitucionalidade da matéria, entendemos

não haver óbice à tramitação do projeto, mas observamos que algumas questões

deverão ser analisadas e aprimoradas quando do exame de mérito pela comissão

competente,  como,  por  exemplo,  a  fixação  do  percentual  mínimo  de  2%  para  a

reserva de vagas.

Deve ser analisado se esse número é suficiente ao fim almejado ou, por outro lado,

se  ele  não  comprometerá  o  interesse  da  administração.  Questões  relativas  à

operacionalização da medida e à sua exigibilidade em hipóteses como a de dispensa

de licitação também deverão ser levadas em conta.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.100/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.114/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.114/2011, fruto do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.201/2009, “estabelece normas para utilização

de bibliotecas universitárias por estudantes da rede pública de ensino e por inscritos

em concurso público e dá outras providências.”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme o art.188, combinado com o art.102, I, “a”

do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que projeto de idêntico teor ao da proposição em tela tramitou nesta

Casa na legislatura passada, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça

pronunciou-se  sobre  a  matéria.  Como não  houve  alterações  no  sistema jurídico-

constitucional  que  acarretassem  mudança  do  entendimento  consignado  nesse

parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

“O  projeto  em  tela  objetiva  franquear  o  uso  de  bibliotecas  instaladas  em

universidades e faculdades, para estudantes da rede pública de ensino, nos locais

onde esse serviço público não estiver disponível.

Segundo o projeto, caberá ao estudante a prova de estar cursando escola pública,

mediante seu documento de estudante devidamente atualizado.

O uso das bibliotecas será franqueado também aos estudantes e outras pessoas

que  se  encontrem  inscritas  em  concursos  públicos  de  qualquer  esfera,  federal,

estadual ou municipal, e que buscam se preparar para o certame. Nessa hipótese, o

estudante  deverá  receber  uma  credencial  de  acesso,  limitada  ao  período

compreendido entre a inscrição, passando pela aplicação dos exames, e o final do

processo de nomeação por parte do poder público.

Visto, em linhas gerais, o conteúdo do projeto, cumpre analisá-lo do ponto de vista

jurídico-constitucional.  A  esse  propósito,  é  preciso  dizer  que  a  Constituição  da

República, assim como a Carta Estadual concederam especial atenção à questão da

educação e  cultura.  Nesse sentido,  ambos os textos  constitucionais  consagram a

seguinte disposição: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,



1111
____________________________________________________________________________

será 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” (art.  205 da Constituição da República e art.  195 da

Constituição estadual).

No plano estadual, merece menção a Lei nº 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre

a política cultural do Estado de Minas Gerais. Tal lei dedica toda uma seção à questão

das bibliotecas, estabelecendo, em seu art.  42,  que o Estado desenvolverá ações

voltadas  para  a  dinamização  das  atividades  das  bibliotecas  públicas  em  todo  o

território mineiro, objetivando incentivar sua criação e expansão, bem como garantir a

manutenção  dos  serviços  bibliotecários  no  Estado,  promover  a  articulação

intermunicipal  e  interregional  das  bibliotecas  públicas,  por  meio  da  ação  das

bibliotecas-polo regionais e incentivar a informatização e promover a implantação de

novas tecnologias no armazenamento e gerenciamento de informações bibliográficas.

Na execução das ações voltadas para a consecução desses objetivos, deverão ser

observados, segundo a lei, os seguintes princípios: valorização da biblioteca como

centro  de  informação  e  cultura,  ampla  acessibilidade  aos  serviços  bibliotecários,

valorização da memória e da criação cultural e busca da formação e da consolidação

do hábito da leitura.

A  lei  determina  ainda  que  o  Estado  deve  adotar  medidas  voltadas  para  a

capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de recursos humanos das bibliotecas

públicas municipais, o repasse de recursos materiais e financeiros para a criação e a

atualização de acervos das bibliotecas públicas municipais, entre outras.

Ainda segundo a lei, tais ações e medidas devem ser coordenadas pela Secretaria

de Estado de Cultura.

Com  base  nessa  matriz  legal,  foi  instituído  o  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas

Públicas Municipais, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, mediante a

Superintendência  de  Bibliotecas  Públicas,  com  o  objetivo  de  reunir,  preservar,

organizar e divulgar um acervo informativo e literário, tornando-o disponível para a

comunidade.

As bibliotecas devem ter um acervo diversificado, incluindo literatura infanto-juvenil

e  para  adulto,  obras  de  referência,  obras  informativas  de  todas  as  áreas  do
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conhecimento, jornais, revistas e materiais audiovisuais, além de reunir, preservar e

divulgar os registros de história local, com vistas a valorizar a identidade cultural da

região.

Conforme  consta  do  “site”  da  Superintendência  de  Bibliotecas  Públicas,

praticamente  todos  os  Municípios  integram  tal  sistema,  dispondo,  portando,  de

bibliotecas públicas cujo uso é franqueado à generalidade das pessoas, observando-

se, naturalmente, as normas internas de cada instituição. Em termos quantitativos,

cumpre  dizer  que  861  bibliotecas  compõem  o  cadastro  do  Sistema  Estadual  de

Bibliotecas Públicas Municipais.

Isso  posto,  resulta  claro  que  o  projeto,  ao  preconizar  a  liberação  do  uso  de

bibliotecas instaladas em universidades e faculdades para estudantes da rede pública

de  ensino  e  para  inscritos  em  concursos  públicos,  condicionando  tal  medida  à

inexistência desse serviço  público  na  localidade,  parte de uma premissa que não

encontra  correspondência  com  a  realidade  fática.  Desse  modo,  não  faz  sentido

acionar  o  aparelho  legislativo  do  Estado  para  a  produção  de  uma  lei  que  será

inaplicável em razão de seu descompasso com a realidade empírica.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.114/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bosco - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.146/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do o Projeto de Lei n° 4.231/201 0, “dispõe sobre o controle e a

fiscalização do acesso do público aos estádios de futebol do Estado de Minas Gerais

com capacidade superior a 20.000 pessoas, e dá outras providências”.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do
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Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais  e  legais  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em análise  tem por  objetivo  estabelecer  normas de controle e de

fiscalização do acesso do público aos estádios de futebol do Estado com capacidade

superior a 20.000 pessoas. Na justificação, a autora afirma que a medida pretende

criar  instrumentos  eficazes  inibidores  da  violência  e  do  vandalismo,  bem  como

possibilitar a identificação de eventuais infratores.

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.

Nos dias de hoje, não há como negar a importância, para a prevenção e o combate

à criminalidade, do monitoramento feito por meio de câmeras de segurança, as quais,

estrategicamente colocadas, exercem um forte efeito intimidativo.

A União, no uso de sua competência para a edição de normas gerais, editou a Lei

n° 10.671, de 15/5/2003, que dispõe sobre o Estatut o de Defesa do Torcedor, com

regras sobre o juizado do torcedor, direitos do torcedor, torcidas organizadas, entre

outras.  No seu art.  1°,  dispõe que  “a  prevenção da violência  nos  esportes  é  de

responsabilidade  do  poder  público,  das  confederações,  federações,  ligas,  clubes,

associações  ou  entidades  esportivas,  entidades  recreativas  e  associações  de

torcedores,  inclusive  de seus respectivos dirigentes,  bem como daqueles  que,  de

qualquer  forma,  promovem,  organizam,  coordenam  ou  participam  dos  eventos

esportivos”.

O art. 13 da Lei n° 10.671 determina que “o torcedo r tem direito a segurança nos

locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização

das partidas”, e o art. 13-A estabelece condições de acesso e de permanência do

torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. O

art. 18, por sua vez, determina que “os estádios com capacidade superior a 10.000

mil  pessoas  deverão  manter  central  técnica  de  informações,  com  infraestrutura
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suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente”, e o art.

25 estabelece que “o controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com

capacidade  para  mais  de  10.000  pessoas  deverão  contar  com  meio  de

monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no art. 18 desta

Lei”.

Verificamos,  portanto,  que  as  normas  gerais  sobre  a  identificação  do  público

frequentador  dos  estádios  já  se  encontram  devidamente  previstas  na  legislação

federal  e,  em  razão  da  repartição  de  competências  estabelecida  na  Constituição

Federal,  devem ser observadas pelos Estados membros, que estão autorizados a

editar  normas  suplementares,  que  não  contrariem  aquelas  previstas  no  âmbito

federal.

No âmbito estadual,  é  importante ressaltar  que a Administração de Estádios  do

Estado de Minas Gerais - Ademg - é autarquia criada pela Lei estadual n° 3.410, de

8/7/65, vinculada à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, com atribuição

de administrar direta ou indiretamente estádios próprios  ou de terceiros, mediante

convênio,  contrato ou instrumento congênere, observada a política formulada pela

respectiva Secretaria, segundo os arts.  183, II, e 185 da Lei Delegada n° 180, de

20/1/2011. Segundo a Lei estadual n° 3.410, de 1965 , ao diretor da Ademg compete

planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de estádios próprios ou

de terceiros.

Além  disso,  há  a  Lei  n° 15.435,  de  11/1/2005,  que  d isciplina  a  utilização  das

câmeras  de  vídeo  para  fins  de  segurança  e  prevê  condições  gerais  para  sua

instalação e seu monitoramento pelo poder público e por particulares.

Também não podemos deixar de lembrar que a Copa do Mundo de 2014, que será

realizada no Brasil, poderá demandar a edição de novas regras sobre o tema tendo

em vista as circunstâncias específicas do evento. É possível até verificar na imprensa

inúmeras  polêmicas  sobre  as  regras  propostas  pela  Federação  Internacional  de

Futebol Associado– Fifa – e aquelas vigentes atualmente, mais uma razão para que a

lei não seja alterada e se observe o disposto nas normas gerais estabelecidas pela

União.

Desse modo, no intuito de compatibilizar a proposição às normas gerais federais,
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bem como às normas estaduais vigentes, apresentamos o Substitutivo n° 1, ao final

do parecer redigido.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.146/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre  o controle  e a fiscalização do acesso do público aos estádios  de

futebol do Estado de Minas Gerais com capacidade superior a vinte mil pessoas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os estádios de futebol com capacida de superior a dez mil pessoas

localizados no Estado obrigados a implantar sistema de monitoramento por imagens,

conforme dispõem os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

Parágrafo  único  -  A  implantação  do  sistema  de  monitoramento  será  de

responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

Art. 2º - O monitoramento a que se refere o art. 1º deverá abranger:

I - o campo de jogo e seu entorno;

II - a área reservada ao público, pagante ou não;

III - as áreas em que se localizam as catracas de controle de acesso do público;

IV - os acessos para a entrada e saída:

a) do estádio;

b) das cabines reservadas à imprensa;

c)  dos  demais  recintos  localizados  nas  dependências  do  estádio,  observado  o

disposto no art. 3° da Lei n° 15435, de 11 de janei ro de 2005;

V -  as  áreas  externas consideradas de interesse pela autoridade de segurança

pública.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se entorno do campo de jogo os espaços

existentes entre ele e os limites impostos à circulação do público, como pistas de

atletismo, bancos de reservas e áreas gramadas e ajardinadas.

§ 2º - As imagens deverão ser gravadas e ficar à disposição da autoridade pública

competente  por  sessenta  dias,  a  qual,  requisitando-as,  especificará  as  cópias  a
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serem produzidas.

§ 3º - As imagens geradas pelas emissoras de televisão poderão ser consideradas,

a critério da autoridade pública competente, sucedâneo de monitoramento para as

áreas referidas nos incisos I e II, desde que:

I - a cessão de imagens não represente ônus financeiro para o poder público;

II - seja possível o acompanhamento do evento em tempo real pela da autoridade

pública competente.

§ 4º - A autoridade pública competente poderá fixar os padrões técnicos a serem

observados na captura a que se refere o parágrafo anterior de forma a compatibilizá-

los com seus sistemas próprios de identificação pessoal.

§ 5º - O monitoramento previsto no inciso V deste artigo somente será exigido nos

casos em que as câmeras possam ser fixadas à edificação do estádio.

Art.  3º - O público será informado da existência do monitoramento por imagens,

inclusive da captura individual a que se refere o § 4º do art. 3º, pelos seguintes meios:

I  -  quadros  informativos  localizados  em  todos  os  pontos  de  venda,  físicos  ou

virtuais;

II - ingressos emitidos ou seus sucedâneos;

III - quadros informativos em todos os portões de entrada do estádio;

Art. 4º - Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, o descumprimento do disposto

nesta  lei  sujeitará  o  infrator  à  penalidade  de  multa  de  cinco  por  cento  do  total

arrecadado com a partida onde for apurada a infração.

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.839/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe “institui a

Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula Óssea em Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do
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art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo instituir a Política Estadual de Mobilização

para Doação de Medula Óssea, com o objetivo de aumentar o número de doadores

no Estado,  por  meio do incremento  das  campanhas de incentivo,  esclarecimento,

divulgação e conscientização da população sobre a importância e necessidade das

doações.

Para tanto, a proposição estabelece diretrizes para as ações do Estado. São elas:

integração da população à rede de hemocentros; mobilização dos setores de saúde

dos Municípios; relacionamento com as políticas e ações do SUS; articulação das

áreas de governo e da sociedade e divulgação estratégica dos procedimentos de

doação.

Para a implementação da política de que trata a proposição, estabelece-se que ao

poder público caberá diagnosticar a situação dos hemocentros do Estado; planejar,

desenvolver e monitorar as atividades de conscientização da população; entre outras

medidas, destacando-se a de elevar a Política Estadual de Mobilização para Doação

de Medula Óssea à categoria de ação de governo.

Verifica-se, pois, que a proposição em análise busca o desenvolvimento de ações

de  esclarecimento  e  de  incentivo  à  doação  de  medula  óssea  e  de  captação  de

doadores.

Nesse contexto, as atividades e campanhas a que se refere o art. 1º buscam a

participação de órgãos públicos e entidades privadas, conforme se depreende do art.

2º.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer

- Inca -, desde que foi criado o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula

Óssea - Redome -, já foram registrados mais de dois mil doadores voluntários de

medula óssea, em decorrência de investimentos e campanhas de sensibilização da

população, promovidas pelo Ministério da Saúde e órgãos vinculados, como o próprio

Inca.
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Sob o prisma jurídico-constitucional, é importante dizer que o Estado está habilitado

a  legislar  sobre  a  matéria,  com  base no exercício  da  autonomia  política  que lhe

outorga o art. 25 da Lei Maior. De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de

reserva de iniciativa a servir  de óbice a que este Parlamento deflagre o processo

legislativo sobre a matéria.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 1.839/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis – Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.059/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 66/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa  a  proposição  em  epígrafe,  que  visa  autorizar  a  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - a alienar o imóvel que especifica ao Município de Chapada Gaúcha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2011 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.059/2011 tem por escopo autorizar a Fundação Rural Mineira -

Ruralminas - a alienar ao Município de Chapada Gaúcha o imóvel  urbano de sua

propriedade, com área total de 5.912,50m², conforme descrição constante no anexo

do projeto. De acordo com o parágrafo único do art.  1º,  o  imóvel  será destinado,

exclusivamente, à construção de conjunto habitacional por aquele Município.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos ao regime

jurídico  especial  e,  em  decorrência  disso,  são  prestigiados  pelas  cláusula  de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo  obstar  a  dilapidação  patrimonial  que  pode ser  levada a  efeito  por  maus
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administradores públicos e salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo

Estado.

Contudo, a administração pública pode realizar operações envolvendo bens de seu

patrimônio sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos presentes no

ordenamento jurídico.

O  art.  18  da  Constituição  mineira  exige,  para  a  alienação  de  bens  públicos,  a

autorização  legislativa  e  avaliação  prévia,  além  de  licitação,  salvo  nos  casos  de

doação  e  permuta.  Ressalte-se  que  o  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas

exigências às autarquias e fundações públicas.

No âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  estabelece

normas  gerais  de  licitação e  contratos  da  administração pública,  em seu art.  17,

estabelece,  para  órgãos  da  administração  direta  e  entidades  autárquicas  e

fundacionais, os mesmos itens como requisito para a alienação de patrimônio público,

além de subordinar o ato à existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto, o parágrafo único do art. 1º assegura que o imóvel será utilizado para

a  construção  de  conjunto  habitacional,  visando  diminuir  o  deficit  de  moradias

existente naquela comunidade, o vem ao encontro do interesse da população local.

Cabe observar  que “alienação” é termo genérico que designa qualquer  ato  que

tenha o efeito  de  transferir  o  domínio  de  certa coisa de  uma pessoa para outra,

podendo dar-se por  venda, doação,  permuta ou dação em pagamento.  Embora a

proposição em análise utilize esse termo, a indicação de como deverá o bem ser

utilizado e o fato da transferência ser para outro ente da Federação indicam que a

forma de alienação mais adequada para o caso seja doação.

Assim sendo, é necessário que o projeto tenha cláusula que determine a reversão

do imóvel ao patrimônio do doador cessadas as razões que motivaram o ato, como

determina o § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

É também necessário que na proposição conste que o imóvel está registrado sob o

número 5.219, no Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos.

Para fazer as adequações necessárias,  apresentamos, ao final deste parecer,  o

Substitutivo nº 1, que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a efetivar a

doação do referido imóvel ao Município de Chapada Gaúcha.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.059/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Chapada

Gaúcha o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município  de  Chapada  Gaúcha  o  imóvel  com  área  de  5.912,50m²  (cinco  mil,

novecentos e doze vírgula cinquenta metros quadrados), compreendendo os lotes nºs

1 a 9, 11 e 12 da quadra 51, situado no loteamente denominado Expansão do Núcleo

Comunitário da Sede do Município de Chapada Gaúcha, no Município de Chapada

Gaúcha, e registrado sob o n° 5.219 do Livro 2, no Cartório de Registros de Imóveis

da Comarca de Arinos.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção de conjunto habitacional.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de sete 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, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.161/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.161/2011 dispõe

que “ficam as empresas fabricantes de bebidas energéticas obrigadas a inserir nos

rótulos  e  embalagens  a  informação  ‘a  mistura  com  bebida  alcoólica  pode causar

doenças do fígado’”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  foi  a  proposição  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e



1121
____________________________________________________________________________

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

A  proposta  em  tela  pretende  obrigar  as  empresas  fabricantes  de  bebidas

energéticas a inserir  nos rótulos das embalagens de seu produto a informação “a

mistura com bebida alcoólica pode causar doenças do fígado”.

Conforme consta na justificação apresentada pelo autor, a medida tem o propósito

de informar sobre efeitos nocivos à saúde da mistura de bebida energética e bebida

alcoólica.  Além  disso,  o  autor  cita  os  arts.  8º  a  10  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, que cuidam da proteção à saúde e segurança do consumidor.

Passamos à análise de proposição.

A Constituição da República de 1988 dispõe, em seu art. 24, que compete à União,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar  concorrentemente sobre

produção, consumo, proteção e defesa da saúde. No entanto, embora o projeto em

exame cuide de tais matérias, cumpre ressaltar que ele também abrange questões

relativas a rotulagem e vigilância sanitária, o que acarreta óbice à sua tramitação.

Vejamos.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o

Sistema Nacional  de Vigilância Sanitária  – SNVS – e cria  a Agência Nacional  de

Vigilância Sanitária – Anvisa –, 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 Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

1999, 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

submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em vigor,

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e os serviços que envolvam risco à
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saúde pública.

Assim, embora o Estado detenha competência suplementar em matéria de saúde,

nos termos do art. 24 da Constituição da República, a regulamentação de embalagem

de produtos de interesse para a saúde incumbe à Anvisa, conforme dispõe o art. 8°,

§1°, II, da norma supracitada.

No uso de sua competência, a Anvisa editou a Resolução RDC nº 273, de 2005,

que  aprova  regulamento  técnico  para  misturas  para  o  preparo  de  alimentos  e

alimentos  prontos  para  o  consumo.  No  item  7  do  anexo  dessa  resolução,  são

estabelecidos os seguintes requisitos para a rotulagem das bebidas energéticas, que

se inserem na definição de “composto líquido pronto para o consumo”:

“7.1.1.  (...)  Devem  constar,  obrigatoriamente,  as  seguintes  advertências,  em

destaque e em negrito:

a) "Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o

médico antes de consumir o produto".

b) "Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica".

7.1.2.  Devem  constar,  na  lista  de  ingredientes,  a(s)  quantidade(s)  de  cafeína,

taurina, inositol e glucoronolactona presente(s) na porção do produto.

7.1.3.  Não  são  permitidas  expressões  tais  como  "energético",  "estimulante",

"potencializador", "melhora de desempenho" ou frase(s) equivalente(s), inclusive em

outros idiomas.

7.1.4. Serão permitidas as expressões: "Bebida energética" ou "Energy drink". O

uso de qualquer outra expressão pode ser autorizada após avaliação, caso a caso,

pela ANVISA.”.

Dessa forma, o consumidor  já  é, portanto, advertido sobre as  propriedades dos

alimentos rotulados, bem como sobre as precauções necessárias ao seu consumo.

Ademais, a medida preconizada no projeto em exame não se mostra possível, uma

vez que dificulta sobremaneira o comércio interestadual. O estabelecimento de regras

de tal natureza só poderia ser feito por meio de 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
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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 2089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro.”

Assim sendo, tendo em vista as razões expostas,  o projeto em estudo não tem

como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.161/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.477/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  o  Projeto de Lei  nº  2.477/2011

dispõe  sobre  a  implantação de  válvula  de  descarga  com  duplo  acionamento  nas

repartições públicas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  da  juridicidade,  da

constitucionalidade  e  da  legalidade  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  exame estabelece que as  repartições  públicas estaduais  deverão

implantar  válvulas  de  descarga  com  duplo  acionamento  em  suas  dependências.

Trata-se de equipamento que dispõe de acionamento individualizado para líquidos e

sólidos.

Na  justificação  que  acompanha  a  proposição,  argumenta-se  que  a  medida

propugnada contribuiria para a conservação e o uso racional de água nas repartições

citadas.

Além do menor consumo de água, tal dispositivo apresentaria a vantagem de ser

mais durável do que as descargas convencionais.

Não obstante seja louvável a preocupação do autor da proposição com a adoção de

medidas tendentes à conservação de recursos hídricos, a proposição não tem como

prosperar nessa Casa legislativa, não em razão da medida em si, mas em razão do

instrumento por meio do qual se pretende implementá-la.

De  fato,  a  implantação  de  válvulas  de  descarga  com  duplo  acionamento,  para

líquidos e sólidos, afigura-se como medida bem-vinda do ponto de vista ambiental.

Tanto é assim que a própria Assembleia Legislativa emprega tal dispositivo em suas

dependências. Mas não se trata de matéria que deva constar em texto legal. Não faz

sentido acionar o aparato legislativo do Estado para produzir norma jurídica desse

teor.  Trata-se de medida material  que pode ser tomada pelo administrador público

sem a necessidade de norma expressa a autorizá-lo,  como de resto há inúmeras

outras medidas de natureza material que dispensam atos legislativos a explicitá-las

em seus pormenores.

Em  termos  de  tipologia  de  atos  legislativos,  temos,  via  de  regra,  normas  que

estabelecem  padrões  de  conduta  humana,  de  modo  a  assegurar  a  convivência

pacífica  entre  os  indivíduos,  normas  de  competência,  ou  normas  de  cunho

organizacional.  A medida que se pretende instituir  não se enquadra em nenhuma
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dessas tipologias, precisamente porque não se trata de matéria a ser disciplinada por

meio de um ato legal.

Ademais, nada impede que venham a ser desenvolvidos outros tipos de descargas

que possam se apresentar como mais adequados do ponto de vista ambiental. Hoje,

como consta da própria justificação do projeto, a descarga de duplo acionamento é a

mais  adequada  e  é  inclusive  mais  durável.  Mas  nada  garante  que  não  surjam

produtos ainda mais duráveis e econômicos. A lei não pode ficar a reboque dessas

circunstâncias, de modo que não há lugar para medidas dessa natureza em nosso

acervo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.477/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique – Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.544/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, torna

obrigatório,  para  o  comerciante  em  atividade  no  Estado,  o  destaque  da  data  de

validade nos produtos  que comercializa,  garantindo a oferta  de  um novo produto

gratuito,  caso  irregularidade  relativa  à  data  de  validade  seja  identificada  pelo

consumidor.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem o propósito de compelir os comerciantes em atividade no

Estado a destacar a data de validade dos produtos que comercializa, garantindo ao



1126
____________________________________________________________________________

consumidor um novo produto gratuito no caso de ser detectada a irregularidade da

informação.

Quanto ao aspecto da prerrogativa desta Casa para dispor sobre a matéria, torna-

se  relevante  destacar  que  o  Estado  tem  competência  para  tratar  da  temática  de

produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, conforme previsto

no art. 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal.

Além disso, a matéria insere-se na órbita da competência legislativa concorrente

entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Nesse caso, a União elabora as normas

gerais e o Estado membro bem como o Distrito Federal atuam com o propósito de

suplementá-las, adaptando-as às peculiaridades regionais.

A norma geral está consubstanciada na Lei nº 8.078, de 11/9/90,  que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC.

A mencionada norma jurídica erigiu à categoria de princípio o direito do consumidor

à informação clara e objetiva sobre os produtos e serviços que são disponibilizados

no mercado.

A  proposta  em  apreço  suplementa  a  referida  norma,  tornando  obrigatório  o

destaque relativo à data de validade, penalizando o comerciante que transgredir  a

norma.

Verifica-se, portanto, que há consonância entre a proposta e os termos do CDC, o

qual obriga o fornecedor de produtos duráveis ou não duráveis a responder pelos

vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios para o consumo, como

acontece no caso de produto fora do prazo de validade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.544/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 208/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 208/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que declara

de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Campos
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Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 208/2011

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Campos Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Campos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 432/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 432/2011, de autoria  do Deputad o Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 432/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Comunitário de Integração Social -

Procis -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  ent idade Projeto  Comunitário  de

Integração Social - Procis -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 911/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 911/2011, de autoria do Deputado Gustavo Corrêa, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito

Santo – AMCDES –, com sede no Município de Buritis, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem 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 911/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do Divino

Espírito Santo – AMCDES –, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade  do  Divino  Espírito  Santo  –  AMCDES –,  com  sede  no  Município  de

Buritis.

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° 986/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 986/2011, de autoria da Deputad a Rosângela Reis, que declara

de utilidade pública a Associação Social  SOS Família,  com sede no Município de

Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 986/2011

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social SOS Família,  com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social SOS Família,

com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.650 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.650/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio Marques - Sobam -, com sede

no Município de Almenara, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.650/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio Marques - Sobam -,

com sede no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Soc iedade  Beneficente  Antônio

Marques - Sobam -, com sede no Município de Almenara.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.765/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.765/2011, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte

Nova – Alepon –, 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 1.765/2011

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

– Alepon –, com sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes

de Ponte Nova – Alepon –, com sede no Município de Ponte Nova.

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 Nº 1.775/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.775/2011, de autoria do Deputado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Servidores do Sistema Prisional  de  Unaí  –

Asspu –, com sede 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.775/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores do Sistema Prisional de

Unaí – Asspu –, 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  Servidores  do

Sistema Prisional de Unaí – Asspu –, com sede no Município de Unaí.

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° 2.015 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.015/2011,  de autoria  do Deput ado Bonifácio Mourão,  que

declara de utilidade pública a Associação Recreativa Xopotó, com sede no Município

de Dona Euzébia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.015/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Recreativa  Xopotó,  com  sede  no

Município de Dona Euzébia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa Xopotó, com

sede no Município de Dona Euzébia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.103/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.103/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara
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de utilidade pública a Obra Social Nilza Raimunda de Azevedo Carvalho, 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 2.103/2011

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Nilza Raimunda de Azevedo

Carvalho, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Nilza Raimunda

de Azevedo Carvalho, com sede no Município de Contagem.

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° 2.104 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.104/2011, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública o Conselho Central de Inhapim da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.104/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Inhapim da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Con selho Central  de Inhapim da
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Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Inhapim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.107/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.107/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Organização Não Governamental Alegria de Viver - Ongav -,

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 2.107/2011

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Alegria de Viver -

Ongav -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Alegria de Viver - Ongav -, com sede no Município de Contagem.

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° 2.108 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.108/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Município de Cachoeira da Prata,

com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.108/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Município  de

Cachoeira da Prata, com sede no Município de Cachoeira da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Moradores  do

Município de Cachoeira da Prata, com sede no Município de Cachoeira da Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.116 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.116/2011, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Incentivadora do Cidadão Riocasquense,

com sede no Município de Rio Casca, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.116/2011

Declara de utilidade pública a Associação Incentivadora do Cidadão Riocasquense,

com sede no Município de Rio Casca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Incentivadora do Cidadão

Riocasquense, com sede no Município de Rio Casca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.119/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.119/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Casa Assistencial Ílé Asé Ode Ígbo, 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 2.119/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa Assistencial Ílé Asé Ode Ígbo, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Assistencial Ílé Asé

Ode Ígbo, com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.129 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.129/2011, de autoria do Deput ado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública o Projeto Social Caravana da Paz Andréia Botelho, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.129/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social  Caravana da Paz Andréia
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Botelho, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Social Caravana da

Paz Andréia Botelho, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.130/2011, de autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública o Projeto Ajudou, com sede no Município de Timóteo, 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 2.130/2011

Declara de utilidade pública a entidade Ajudou, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Ajudou,  com  sede  no

Município de Timóteo.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.133 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.133/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera

denominação de escola estadual localizada no Município de Fervedouro, foi aprovado

em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.133/2011

Dá denominação a escola estadual situada no Município de Fervedouro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Antônio  S érgio  de  Souza  a  escola

estadual da Fazenda São Roque, situada no Município de Fervedouro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.134 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.134/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Santa Bárbara, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.134/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Bárbara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Nhanita a escola estadual de

ensino fundamental e médio localizada na Praça Santo Amaro, n° 1.322, Distrito de

Brumal, no Município de Santa Bárbara.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.141/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida - CCNSA -,

com sede no Município de Serranos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.141/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida -

CCNSA -, com sede no Município de Serranos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Convivência  Nossa

Senhora Aparecida - CCNSA -, com sede no Município de Serranos.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.146/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.146/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública  a Associação Comunitária  dos  Moradores de Bamburral,  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 2.146/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de
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Bamburral, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Bamburral, com sede no Município de Jaboticatubas.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.147/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.147/2011, de autoria do Deputado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Gênesis -  Associação dos Moradores do Bairro Washington

Pires,  com  sede  no  Município  de  Ibirité,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem 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 2.147/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Gênesis  -  Associação  dos  Moradores  do  Bairro

Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Gênesis - Associação dos Moradores

do Bairro Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.166/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.166/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Santana de Minas, com
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sede na Vila Santana, no Município de São Francisco, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem 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 2.166/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Santana de

Minas, 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 Povoado

de Santana de Minas, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.167 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.167/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Unidos de Grota Funda, com sede

na Fazenda Lagoa das Canoas, no Distrito de Santana de Minas, no Município de

São Francisco, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.167/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos de Grota Funda, com

sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Unidos de

Grota Funda, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.170/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.170/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura Familiar do Município de Santo Antônio do Jacinto - Atraf-Saja -, 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 2.170/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na

Agricultura Familiar do Município de Santo Antônio do Jacinto - Atraf-Saja -, com sede

no Município de Santo Antônio do Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura  Familiar  do Município de Santo Antônio do Jacinto -

Atraf-Saja -, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.183 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.183/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Casa Sagrada Família, com sede no Município de
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Piedade dos Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.183/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Casa Sagrada Família,  com sede no

Município de Piedade dos Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa Sagrada Família,

com sede no Município de Piedade dos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.194/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.194/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Clube Lavapés - Acel

-, com sede no Município de Nova Resende, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem 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 2.194/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Esporte Clube Lavapés -

Acel -, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Esporte
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Clube Lavapés - Acel -, com sede no Município de Nova Resende.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.205/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.205/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa

Santa - Ascamare -, 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 2.205/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Lagoa Santa - Ascamare-LS -, 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  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis de Lagoa Santa - Ascamare-LS -, com sede no Município de

Lagoa Santa.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.209/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  2.209/2011,  de autoria  do Deputado Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do

Nortinho - CCDRN -, com sede no Município de Frei Gaspar, 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 2.209/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do

Nortinho - CCDRN -, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de

Desenvolvimento  Rural  do  Nortinho  -  CCDRN -,  com  sede  no  Município  de  Frei

Gaspar.

Art. 2º - Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.210 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.210/2011, de autoria do Deput ado Neilando Pimenta, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores Córrego Barra

da Boaventura - ACMBBV -, com sede no Município de Frei Gaspar, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.210/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  Córrego

Barra da Boaventura - ACMBBV -, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos
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Moradores Córrego Barra da Boaventura - ACMBBV -, com sede no Município de Frei

Gaspar.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.213/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.213/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e

Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz - Amab -, com sede no Município

de Jesuânia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.213/2011

Declara  de  utilidade pública  a Associação de Desenvolvimento  Comunitário  dos

Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz - Amab -, com sede

no Município de Jesuânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário dos Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz -

Amab -, com sede no Município de Jesuânia.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.233 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.233/2011, de autoria do Deput ado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lavras
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e Região, com sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.233/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

de Lavras e Região, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Lavras e Região, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.236 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.236/2011, de autoria do Deput ado Paulo Lamac, que declara

de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Sem  Casa  Santíssima  Trindade,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.236/2011

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Núcleo  de  Sem  Casa
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Santíssima Trindade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.242 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.242/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar  do

Bairro Caolim, com sede no Município de Carandaí, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.242/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar do

Bairro Caolim, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Moradores  e

Agricultores Familiar do Bairro Caolim, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.244 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.244/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Aldeia

Prata, Município de São João das Missões, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.244/2011

Dá  denominação  a  escola  estadual  localizada  no  Município  de  São  João  das

Missões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Oaytomorim a escola estadual

de ensino fundamental e médio localizada na Aldeia Prata, no Município de São João

das Missões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.245 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.245/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Diamantina, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.245/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Professor a  Maria  Luiza  dos  Reis  a

escola estadual de ensino fundamental localizada no Distrito de Guinda, no Município

de Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.246 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.246/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  localizada  no  Município  de  Pará  de  Minas,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.246/2011

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Avany Vil lena Diniz a escola estadual de

ensino médio localizada na Av. Padre José Viegas, n° 1.203, Bairro Santa Edwirges,

no Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.247 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.247/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Bárbara do Monte

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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.247/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual João Augu sto da Silva Barreto a escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Manoel Duarte da Silveira, n° 99, Centro,

no Município de Santa Bárbara do Monte Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.250 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.250/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Santana do Riacho, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.250/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santana do Riacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Deputado  Emílio  de  Vasconcelos  a

escola estadual de ensino médio localizada na Rua Manoel Simplício Moreira, n° 40,

Centro, no Município de Santana do Riacho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.251 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.251/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Ninheira, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.251/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ninheira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  David  Fer raz  de  Oliveira  a  escola

estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Fazenda  Bananeira,  no

Município de Ninheira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.256 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.256/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade “De Bem com a Vida”, com

sede no Município de Conceição da Aparecida, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.256/2011

Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade De Bem com a Vida de

Conceição da Aparecida, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po da Terceira Idade De Bem com

a  Vida  de  Conceição  da  Aparecida,  com  sede  no  Município  de  Conceição  da

Aparecida.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.272 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.272/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária pelo Progresso de Contria - ACPC -,

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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.272/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária pelo Progresso de Contria -

ACPC -, com sede no Município de Corinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  pelo

Progresso de Contria - ACPC -, com sede no Município de Corinto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.296 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.296/2011,  de  autoria  do  Deput ado Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência Social, com sede

no Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.296/2011

Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência Social de João

Monlevade - Amas -, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Metodista de Assistência

Social de João Monlevade - Amas -, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/11/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Délio Malheiros em que notifica sua ausência do País entre os dias 11

e 19/11/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 17/11/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana

Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir - Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Hely Tarqüínio - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h2min, a lista de comparecimento

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

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

especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/10/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

João  Leite  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  o  Deputado  Fred  Costa.  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
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pauta, a deliberar sobre proposições da Comissão e a debater a realização das obras

de ligação entre a BR-356 e a MG-030. 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 1.716 e 1.717/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

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

Fernandes Zazá von Dollinger, Supervisora de Estudos, Projetos e Meio Ambiente do

DNIT, representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional

desse  órgão;  os  Srs.  Tomás  Alexandre  Ahouagi,  Assessor  para  Assuntos

Metropolitanos da BHTRANS, representando o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito

Municipal de Belo Horizonte; Luciano Badini, Promotor de Justiça do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente; José Renato

Pereira Filho, Diretor da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, representando

o Sr. Ubirajara Pires Glória, Presidente dessa Associação; Walmir de Castro Braga,

Presidente da Frente das Associações e Condomínios do Vetor Sul, e Heleno Abreu,

Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Pompílio Canavez (3) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a assistência

pública  e  gratuita  na  construção  de  habitações  de  interesse social,  destinadas  à

população  de  baixa  renda;  seja  encaminhado  ao  Departamento  Nacional  de

Produção Mineral e à Superintendência Regional de Meio Ambiente da Região Sul,

da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  pedido  de

providências para a fiscalização dos empreendimentos de extração de areia no Rio

Muzambo,  em Monte Belo; e seja encaminhado à Promotoria de Justiça do Meio

Ambiente da Comarca de Monte Belo pedido de providências para a verificação da
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situação  dos  referidos  empreendimentos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Paulo Lamac - Liza Prado.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/11/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Carlin  Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 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.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco - Carlin Moura.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2011

Às 14h39min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Carlos  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Célio  Moreira,

Doutor Viana e Gustavo Corrêa. 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 debater o Projeto de Lei

nº  2.445/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  institui  a  Taxa  de  Controle,

Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e
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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 -,  e  comunica o recebimento de

ofício do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal, publicado no “Diário do Legislativo” de

27/10/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Subsecretário de Política Mineral e Energética da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando a Sra. Dorothea Fonseca

Furquim  Werneck,  titular  dessa  Pasta;  Pedro  Meneguetti,  Secretário  Adjunto  de

Fazenda,  representando  o  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de

Fazenda;  Augusto  Henrique  Lio  Horta,  Secretário  Adjunto  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável;  Sérgio  Eduardo  de  Araújo,  Assessor  Técnico  do

Conselho de Assuntos Legislativos da Fiemg, representando o Sr.  Olavo Machado

Júnior,  Presidente  dessa  entidade;  Luís  Márcio  Vianna,  Secretário  de  Relações

Institucionais do Sindiextra, representando os Srs. José Fernando Coura, Presidente

dessa  entidade,  e  Paulo  Camilo  Vargas  Penna,  Diretor-Presidente  do  Instituto

Brasileiro  de  Mineração;  Cristiano  Monteiro  Parreiras,  Gerente-Geral  de  Meio

Ambiente da  Ferrous Resources do Brasil;  Maurício Sirihal  Werkema, membro da

Comissão  de  Direito  Minerário  da  OAB-MG;  Fábio  Henrique  Vieira  Figueiredo,

advogado representante de mineradoras; Paulo Roberto Coimbra, professor de direito

tributário  da  UFMG;  Eduardo  Carlos  Jardim  Mozelli  e  José  Reinaldo  Lourenço,

respectivamente, Superintendente de Mineração e Siderurgia e Diretor de Metalurgia

da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico;  Ricardo  Luiz  Oliveira  de  Souza,

Diretor de Orientação e Legislação Tributária da Secretaria de Fazenda;  Jefferson

Nery Chaves, assessor da Secretaria de Fazenda; e a Sra. Marília Carvalho de Melo,

Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Sávio

Souza  Cruz,  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011  em  1º  turno,  apresenta

requerimento  solicitando  seja  a  matéria  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de

Fazenda  para  que  preste  informações  necessárias  à  elaboração  de  seu  parecer.

Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - Sebastião

Costa.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Rômulo  Veneroso  e  Luiz  Henrique,  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 de

ofício da Sra. Rosângela da Cruz Martins, Secretária Municipal de Cultura, Esporte,

Lazer e Turismo de Barra Longa, publicado no “Diário do Legislativo” de 27/10/2011.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.475/2011, do qual designou

como relator o 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

Projetos de Lei nº 2.084/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.811  e

1.852/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.044, 2.199 e 2.283/2011.
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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 do Deputado Elismar Prado em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº

1.066/2011,  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  que  institui  o  estatuto  de  museus,  e  dá

outras providências; e da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os artistas Yara Tupinambá e Osório Couto pela abertura da

exposição de painel criado a partir  do poema "A Mesa", de Carlos Drummond de

Andrade,  e pelo lançamento do livro de imagens do referido painel,  ocorridos em

7/11/2011,  na  galeria  de  arte  desta  Casa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Tiago Ulisses.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 16/11/2011

Às 10h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  a  Deputada  Liza  Prado.  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. A

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

e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência do Deputado Neilando Pimenta em que justifica a sua ausência à

reunião desta Comissão em 26/10/2011; e de correspondência publicada no “Diário

do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  do  Sr.  Rogério  Bernardes

Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari, e do Sr. Nelson Dias de Araújo,

Presidente da Câmara Municipal  de Frei  Inocêncio (27/10/2011);  dos Srs.  Cleuber
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Luiz  de  Miranda e  Wilson Carlos  de Abreu,  Vereadores  da  Câmara Municipal  de

Capelinha,  e  Laerte  Ferreira  dos  Santos,  Presidente  dessa Casa (10/11/2011).  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir:  Projeto de Lei nº 1.983/2011, no 1º turno (Deputado

Carlin Moura). 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 627/2011 com a

Emenda nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Neilando

Pimenta, em virtude de redistribuição); e 1.495/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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 2.332, 2.333, 2.334, este na forma do

Substitutivo  nº  1;  2.335 e 2.375/2011,  que receberam parecer  por sua aprovação.

Nesse momento, registra-se a presença do Deputado Neilando Pimenta. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.795, 1.813,

1.857 e 1.866/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Lei  nºs  2.133,  2.134,

2.244, 2.245, 2.246, 2.247 e 2.250/2011. 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 Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o plano de ampliação e expansão da Universidade Federal dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM -, bem como a capacidade de irradiação

das ações educacionais e sociais dessa universidade; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita  seja  encaminhado  pedido  de  providências  aos  Deputados  Federais  da

bancada  mineira  na  Câmara  dos  Deputados  solicitando  empenho  no

encaminhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 386/2009, em

tramitação no Congresso Nacional,  que altera dispositivos da Constituição Federal
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para estabelecer a necessidade de curso superior em Jornalismo para o exercício da

profissão de jornalista; e Carlin Moura em que solicita seja realizada visita conjunta

desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública à Escola Municipal Maria Silva

Lucas, situada no Município de Contagem, para verificar as condições de segurança

na escola, em face da denúncia de agressão cometida por um ex-aluno à Diretora

dessa escola.  São recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados Fred

Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as

Propostas de Emenda à Constituição nºs  33/2009, que acrescenta o art.  220-A à

Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do diploma de curso superior de

Comunicação  Social,  habilitação  Jornalismo,  para  o  exercício  da  profissão  de

jornalista, e 386/2009, em tramitação no Congresso Nacional; e Carlin Moura em que

solicita  seja  encaminhado  pedido  de  informações  às  Secretárias  de  Estado  de

Educação  e  de  Planejamento  e  Gestão  sobre  as  razões  e  os  fundamentos  que

motivaram as peças publicitárias veiculadas nos jornais, rádio e TV com o título "O

Governo  de  Minas  continua  trabalhando  pela  qualidade  da  educação  e  pela

valorização dos professores e, por respeito a você, não abre mão da verdade", bem

como os valores gastos com essa publicidade em todas as mídias mencionadas e as

referidas fontes pagadoras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 16/11/2011

Às 13h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BTR) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  declara  aberta  a

reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
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Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Duarte  Bechir  para  atuar  como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição, para Presidente, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão e, para Vice-Presidente, o Deputado Antônio Júlio, ambos com

cinco  votos.  Na  condição  de  Presidente  “ad  hoc”,  o  Deputado  Bonifácio  Mourão

empossa o Deputado Adelmo Carneiro Leão no cargo de Presidente. Este, por sua

vez,  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado  Antônio  Júlio.  Prosseguindo,  a

Presidência  designa  como  relator  da  matéria  o  Deputado  Bonifácio  Mourão.  O

Presidente fixa o horário das reuniões ordinárias para as quintas-feiras, às 15 horas.

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, amanhã, às 14horas, para discutir e votar proposições da Comissão, e

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Bonifácio Mourão.

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/11/2011

Às  10h15min,  comparece  no  Auditório  da  OAB em  Montes  Claros  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  conflitos  agrários  no  Estado,  especificamente  na

comunidade quilombola Brejo dos Crioulos e na comunidade indígena Xacriabá. A

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

Pochmane,  Delegada  da  Polícia  Civil  em  Januária,  e  os  Srs.  Maj.  PM  Geraldo

Brasileiro,  Comandante  do 30º  Batalhão da PMMG, Januária;  Renato  Augusto de

Mendonça, Promotor de Justiça; Alan Versiane de Paula, Procurador da República

em Montes Claros; Carlos Alberto Menezes Calazans, Superintendente Regional do

Incra;  Pedro  Dias  dos  Santos,  Delegado  da  Polícia  Federal,  representando  o  Sr.
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Marcelo Eduardo Freitas, Delegado da Polícia Federal em  Montes Claros; Alvimar

Ribeiro dos Santos, membro da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais; João

Abdalla, advogado do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos,

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  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/11/2011

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura 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. Neste

momento, registra-se a presença do Deputado Bosco e se retira o Deputado Duarte

Bechir. Em seguida, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin

Moura, a Presidência dispensa a leitura da ata da reunião 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado André Quintão em que solicita seja encaminhado pedido de providências

ao Presidente da Copanor para concluir  urgentemente as obras de tratamento de

água  e  esgoto  do  Distrito  de  Queixada,  no  Município  de  Novo  Cruzeiro,  cuja

finalização estava prevista para julho de 2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.429/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Dominik  de

Itamarati – ACDI –, com sede no Município de Águas Vermelhas.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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  2.429/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Comunitária  Dominik  de  Itamarati  –  ACDI  –,  com  sede  no  Município  de  Águas

Vermelhas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a defesa dos interesses e dos direitos do pequeno produtor rural.

Com esse propósito, a instituição realiza estudos e projetos sobre as necessidades

sociais  e econômicas da comunidade nas áreas de habitação,  saúde,  segurança,

saneamento  básico,  urbanização,  educação,  transporte,  abastecimento,  lazer  e

recreação,  implementa  ações  visando  à  melhoria  das  condições  de  vida  locais  e

desenvolve  atividades  sociais  e  desportivas.  Além  disso,  incentiva  a  agricultura

familiar e encaminha as reivindicações dos moradores ao poder público.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Dominik de Itamarati, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.429/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.109/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.994/2009, “dispõe sobre o cadastramento

obrigatório de telefones celulares pré-pagos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar mecanismos para identificação dos titulares de

aparelhos de telefonia celular na modalidade pré-paga.

É oportuno ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura anterior,

tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo

de  admissibilidade,  concluindo  pela  sua  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade.  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais

supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados

a ratificar esse posicionamento, reproduzindo a argumentação jurídica apresentada

anteriormente.

“Segundo o autor do projeto, a matéria insere-se na órbita de competência desta

Casa Legislativa,  e a agência reguladora dos mencionados serviços – a Anatel  –

faculta a habilitação dos telefones independentemente da inscrição do adquirente da

linha na prestadora do serviço.

Em  que  pese  a  relevância  da  proposta,  não  vislumbramos  a  perspectiva  da

tramitação do projeto,  uma vez que a  matéria  já  se  encontra  disciplinada  na Lei

Federal nº 10.703, de 18/7/2003. Transcrevemos, a seguir, a disposição constante do
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art. 1º daquela norma, para melhor elucidação dos fatos:

‘Art. 1º – Incumbe aos prestadores de serviços de telecomunicações na modalidade

pré-paga, em operação no território nacional, manter cadastro atualizado de usuários.

§ 1º – O cadastro referido no “caput”,  além do nome e do endereço completos,

deverá conter:

I – no caso de pessoa física, o número do documento de identidade ou o número de

registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

II – no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do Ministério da

Fazenda;

III – (vetado)

§ 2º – Os atuais usuários deverão ser convocados para fornecimento dos dados

necessários ao atendimento do disposto neste artigo, no prazo de noventa dias, a

partir da data da promulgação desta lei, prorrogável por igual período, a critério do

Poder Executivo.

§  3º  –  Os  dados  constantes  do  cadastro,  salvo  motivo  justificado,  deverão  ser

imediatamente  disponibilizados  pelos  prestadores  de  serviços  para  atender

solicitação da autoridade judicial,  sob pena de multa de até R$10.000,00 (dez mil

reais) por infração cometida.’

Uma característica precípua da lei, no sentido formal, consiste, exatamente, no fato

de seu conteúdo trazer alguma novidade para o universo jurídico, o que não ocorre

no caso em análise.

Ainda que se admita a hipótese da competência concorrente da União, do Distrito

Federal e dos Estados para legislar sobre a matéria, conforme previsto no art. 24 da

Constituição da República, não remanesce espaço para que a Assembleia Legislativa

venha a discipliná-la, em face do conteúdo da norma geral existente.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.109/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique – Bosco – Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.607/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Liza Prado, “altera os incisos I e II,

da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a propriedade de

veículos automotores - IPVA - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011, 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.

O  projeto  foi  convertido  em  diligência  ao  Secretário  de  Estado  de  Fazenda,

conforme  requerimento  aprovado  por  esta  Comissão  em  12/7/2011;  no  entanto,

aquela Pasta não se manifestou até esta data.

Fundamentação

A proposta  em  análise  pretende  reduzir  a  carga  tributária  incidente  sobre  os

veículos automotores, mediante alteração da Lei nº 14.937, de 2003, que versa sobre

o referido imposto.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices que impedem a

normal tramitação do projeto, conforme veremos mais adiante.

O IPVA é um imposto instituído pelo Estado, mediante lei aprovada por esta Casa

Legislativa.

Ocorre,  entretanto,  que a  redução do imposto  implica  perda de receita  para os

cofres públicos, repercutindo também nos Municípios, aos quais são repassados 50%

do  imposto  arrecadado,  por  força  do  preceito  constante  do  art.  158,  III,  da

Constituição da República.

Sob esse aspecto, acolhemos, na íntegra, a fundamentação constante no Projeto

de  Lei  nº  491/2011,  já  analisado  por  esta  Comissão,  cujas  medidas  propostas

também causam impacto no Orçamento do Estado, da qual se retira o seguinte:

“A adoção da medida constante no projeto implica perda de receita para o Estado, o

que nos leva a analisar o projeto com base nos comandos da Lei Complementar nº

101, de 4/5/2000,  que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Segundo a norma, qualquer 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 deve iniciar sua

vigência e nos dois exercícios seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.  Além  disso,  a  proposta  deve  demonstrar  que  a  renúncia  foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou estar 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”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.607/2011.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bosco - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.896 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.896/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Bairro dos Santos,  com

sede no Município de Paraguaçu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.896/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Agricultores Familiares

do Bairro dos Santos e Região, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  e  dos

Agricultores Familiares do Bairro dos Santos e Região, com sede no Município de

Paraguaçu.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.168/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.168/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  da  Microrregião  do

Maranhão, Ponto do Marambaia e Ribeirão de Santana, com sede no Município de

Caraí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem 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 2.168/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  da

Microrregião do Maranhão, Ponto do Marambaia e Ribeirão de Santana, com sede no

Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares  da  Microrregião  do  Maranhão,  Ponto  do  Marambaia  e  Ribeirão  de

Santana, com sede no Município de Caraí.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.175/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.175/2011, de autoria do Deputado Pompílio Canavez,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Município de

Muzambinho,  com  sede  nesse  Município,  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 2.175/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Município

de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares do Município de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.241 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.241/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  das

Comunidades de Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de Carandaí, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.241/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  e do Produtor  Rural  das

Comunidades Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  e  do

Produtor Rural das Comunidades Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de
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Carandaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/11/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da Mesa - Leitura de mensagem - Execução do Hino Nacional - Entrega de placa -

Palavras do Sr. Gérson Pacheco - Palavras do Sr. Hélcio Borges - Exibição de vídeo -

Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - André Quintão - Carlin Moura.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  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.

Atas

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Fundo Cristão para Crianças -

ChildFund Brasil pelos 45 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.  Gérson Pacheco,

Diretor Executivo do Fundo Cristão para Crianças – ChildFund Brasil; a Exma. Sra.

Débora  Maria  da  Luz,  Vice-Diretora  do  Conselho  da  Criança  e  Adolescente  da

Secretaria Municipal de Assistência Social, representando a Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte;  e os Exmos. Srs.  Vereador  João Oscar,  representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Elson Alípio Júnior, Diretor da Secretaria de Estado de
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Casa  Civil;  e  Hélcio  Borges,  ex-apadrinhado  do  Fundo  Cristão  para  Crianças  –

ChildFund Brasil.

Leitura de Mensagem

O  locutor  -  Gostaríamos  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores  da  TV  Assembleia,  de  mensagem  encaminhada  por  S.  Exa.,  o

Senador Aécio Neves, ao Presidente desta solenidade e autor do requerimento que

deu origem à homenagem, Deputado Dinis Pinheiro. (- Lê:)  “Sr. Presidente, recebi

com grande alegria o convite para estar nesta Assembleia por ocasião da reunião

especial  em  homenagem  ao  Fundo  Cristão  para  Crianças.  Todavia,  em  face  de

compromissos  do  mandato  junto  ao  Senado  Federal,  necessária  se  faz  minha

presença  nos  trabalhos  dessa  Casa  na  mesma  oportunidade.  Transmita  aos

coordenadores dessa meritória instituição meus sinceros cumprimentos pelo trabalho

de inclusão social  que vêm realizando em áreas onde a vida se mostra bastante

vulnerável. A homenagem é justa e veio em boa hora. Senador Aécio Neves”.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Gérson Pacheco, Diretor Executivo do Fundo Cristão

para Crianças – ChildFund Brasil, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue  traz  os  seguintes  dizeres:  “Quando  o  discurso  sobre  o  amor  e  a

solidariedade  se  concretiza  em  ações,  o  resultado  não  poderia  ser  outro:

transformação de vidas. E é com essa missão transformadora que o Fundo Cristão

para Crianças – ChildFund Brasil comemora mais de quatro décadas de dedicação às

crianças carentes e suas famílias. Com foco na valorização da família, da educação e

da saúde, a organização já propiciou melhorias na vida de cerca de 220 mil pessoas,

em 500 projetos, oferecendo a elas a certeza de um futuro melhor. Ao reconhecer tão

nobre missão do Fundo Cristão para Crianças – ChildFund Brasil e sua importância

para o Estado,  a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais  presta a ele

honrosa homenagem pelos seus 45 anos de existência”.



1175
____________________________________________________________________________

Palavras do Sr. Gérson Pacheco

Boa noite a todos. Primeiramente cumprimento os membros da Mesa, Deputado

Dinis Pinheiro; Débora Maria da Luz; João Oscar, nosso Exmo. Vereador; Elson Alípio

Júnior,  um ex-apadrinhado,  com muita alegria;  e o excelentíssimo apadrinhado do

Fundo. Aqui temos Elson Alípio Júnior, Diretor da Secretaria de Estado de Casa Civil.

Elson e Hélcio, perdoem-me a confusão, mas aos dois desejamos boa noite. Estamos

muito honrados com os nossos padrinhos. Em primeiro lugar, saudamos os nossos

padrinhos e ex-padrinhos; as nossas crianças apadrinhadas, que esta noite é delas;

os nossos atuais e ex-funcionários; os nossos colegas; os familiares; os voluntários. É

uma alegria  muito grande e uma honra  imensa este  momento  que o  Fundo está

vivendo,  quando  ocupamos  esta  tribuna  e  expressamos  essa  alegria  e  essas

conquistas de 45 anos. Para mim é uma honra muito grande e é muito emocionante

representar vocês, estar aqui e falar sobre o que é o Fundo. Um agradecimento a

todos.  Nós  somos  o Fundo,  todos  que estão aqui:  o  poder  público;  esse imenso

número de pessoas apaixonadas pela causa da criança, do adolescente e do jovem;

os funcionários e os nossos voluntários. Queria comentar com vocês sobre o nosso

voluntariado  de  governança,  que  faz  parte  das  nossas  assembleias,  dos  nossos

conselhos,  dos  nossos  conselhos  consultivos.  Os  nossos  3.400  voluntários  de

comunidade e os outros voluntários de gestão. O Fundo Cristão é toda essa história

de uma dádiva imensa de Deus de doação e de troca. A todos vocês digo que é uma

honra muito grande representá-los nestas poucas palavras que aqui vou proferir.

Num  breve  histórico,  lembramos  que,  em  1938,  em  Washington,  nos  Estados

Unidos, um grupo se reúne e diz: temos de fazer alguma coisa em relação a essa

guerra asiática - uma guerra entre a primeira e a segunda, com muitos problemas

afetando crianças. Foi uma situação muito difícil  na época, porque as crianças se

tornaram órfãs numa quantidade que o mundo nunca viu. O Holocausto tem uma

dimensão muito parecida com a daquela época. E lá, então, um grupo de cristãos,

sem denominação - evangélicos, cristãos -, saem numa comitiva, vão para a Ásia e

dizem: “turma, temos de ajudar essas crianças”. Aí nasce o apadrinhamento. Vamos

pegar, naquele tempo, US$10 de famílias americanas e construir um projeto em que

em torno de 10% vão para o custo e o restante colocaremos no campo, a fim de
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transformar vidas de crianças, adolescentes e jovens.

Aí nasce o Fundo. Há 73 anos foi criado o primeiro projeto de apadrinhamento.

Estou falando de 1938. Há 45 anos, o fundo chega ao Brasil e escolhe como sede

Belo  Horizonte,  na  Região  Sudeste.  Naquela  época,  havia  privação,  exclusão  e

vulnerabilidade sem medida para as crianças, adolescentes e jovens no semiárido do

Vale do Jequitinhonha, como também no Cariri, sertão nordestino. Então iniciamos o

projeto mobilizando parceiros e,  há 42 anos, estamos no mesmo endereço -  Rua

Curitiba, 689.

O Fundo é um grande integrador, um grande mobilizador. Há 45 anos ele começa

buscando  famílias  por  entendermos  que  as  crianças  em  privação,  exclusão  e

vulnerabilidade  não  teriam  chance  de  transformação  e  desenvolvimento.  Não

teríamos  como aconselhar,  incentivar  e  mobilizar  essas  crianças,  adolescentes  e

jovens para o futuro, sem a parceria da família, da comunidade, dos voluntários. O

fundo nasce juntamente com as organizações parceiras - que aqui também estão -,

criando  uma  sinergia  tremenda  com  suas  organizações  comunitárias,  que  hoje

somam 93 no Sudeste e Nordeste - organizações essas que nos ajudam a crescer.

Na verdade, temos esse mesmo conceito de dádiva, de troca e de doação com as

nossas  organizações  comunitárias.  Portanto,  iniciamos  essa  parceria  com  essas

organizações, e hoje a nossa capilaridade nos permite atuar no Brasil, cuidando de

140 mil crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade nas Regiões

Metropolitanas  de  Belo  Horizonte  e  de  Fortaleza,  na  região  urbana  e  rural  do

Nordeste  -  em  mais  de  três  Estados  -  e  também  na  região  urbana  e  rural  do

Jequitinhonha em toda a sua dimensão.

Cuidamos dessas 140 mil crianças, de 220 mil pessoas, de 40 mil famílias e de 800

comunidades. São 500 projetos em média por ano transformando vidas. Essa é a

nossa dimensão. No apadrinhamento temos o nosso processo, em que o padrinho

inicia com a criança uma sinergia também muito forte, por meio do conselho que

recebe. Quando completamos 30 anos foi colocado em nosso “site” o depoimento de

uma  pessoa  com  mestrado,  um  professor  de  Biologia  do  Ceará,  que  dá  um

testemunho na Assembleia de Fortaleza sobre os princípios e valores das grandes

conquistas que ele conseguiu, devido a essa relação com o seu padrinho. Ele é um
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ex-apadrinhado  e  hoje  transmite  aos  seu  alunos  os  valores  e  os  princípios  que

recebeu.

Portanto, padrinho exerce esse papel maravilhoso de doação, de ser um agente

transformador na vida dessas crianças. Sabem quantos padrinhos temos? São 30 mil

americanos; europeus e asiáticos são 15 mil; e já contamos 10 mil brasileiros. No

entanto, sabemos que em nosso país há um potencial de 17 milhões de pessoas.

Segundo  a  nossa  Pesquisa  do  Orçamento  Familiar  -  POF  -,  de  2006  a  2009,

fechando com o censo de 2010, hoje temos um potencial no Brasil de 17 milhões de

padrinhos que poderiam fazer doações regularmente, e muitos o fazem mensalmente.

Temos 8 milhões de crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. No

programa Brasil  sem  Miséria,  o  governo  publicou  que  há  16.200  pessoas  nessa

condição, mas, desse número, crianças, adolescentes e jovens somam 8 milhões.

Mas temos no Brasil um potencial para que esses 17 milhões e outros mais das

classes A, B e C - aliás, temos também pessoas das classes C e D contribuindo -

entrem nessa dádiva,  nessa  bênção,  que é  se doar  e  receber  a  troca,  transmitir

valores e princípios e transformar a vida de uma pessoa. Escreva um livro, plante

uma árvore, mas não deixe de transformar uma vida.

E o Fundo Cristão com seus parceiros, com suas 40 mil famílias, é um canal com

uma história de 45 anos capaz de realizar em nossos padrinhos o sonho de ser um

agente transformador de vidas. Ao mesmo tempo, somos o braço que trabalhará na

criança com privação, exclusão e vulnerabilidade sua transformação em líder. Qual é

a nossa missão? Que essa criança, esse adolescente, esse jovem lidere a sua vida,

constitua uma família  e seja líder  nela e em sua comunidade.  Que lute por  seus

direitos e transforme este país em um país do futuro.

Lembrem  que  essas  8  milhões  de  crianças  que  hoje  temos  em  situação  de

privação, exclusão e vulnerabilidade podem se transformar em uma geração perdida,

se não tivermos padrinhos comprometidos. O Fundo é um canal, um veículo, uma

avenida onde padrinho e apadrinhado podem se unir em uma relação, que eu diria

divina, porque transforma vidas.

Este é um momento muito oportuno para nós, e não posso encerrar esta minha

pequena passagem pelos 45 anos do Fundo sem agradecer a todos esses parceiros,
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aos  voluntários  de  gestão,  aos  voluntários  de  governança,  aos  voluntários  de

comunidade, às nossas organizações parceiras e à luta.

Confesso  que  vim  do  mercado,  mas  quando  entrei  no  terceiro  setor,  em  uma

agência internacional como é o Fundo, percebi que trabalhamos muito. Então, esses

45  anos  enchem  de  orgulho  todos  esses  funcionários,  ex-funcionários  e  atuais

funcionários que colocaram suas vidas na causa; todos nós. Eles nos enchem de

uma bênção divina, porque a matéria-prima com que trabalhamos é a vida.

Nada melhor que coroar este breve relato que faço para vocês do que um padrinho,

um ex-apadrinhado,  falando um pouquinho sobre  o  que é essa experiência.  Está

conosco na Mesa o Hélcio, e peço a ele que venha, com poucas palavras, nos dizer o

que é  ser  impactado,  transformado por  uma ação mobilizadora  e  transformadora,

como essa que é o Fundo.

Passo a palavra a ele e encerro, mais uma vez, dando glória a Deus porque esse

projeto é divino aqui na Terra. Ele vem da relação celeste. É um orgulho muito grande

que todos nós temos. Esses 45 anos são uma grande honra para todos que fazemos

parte dessa família divina aqui na Terra. Amém.

Palavras do Sr. Hélcio Borges

Boa noite a todos. Boa noite à Mesa, aos convidados e à minha herdeira que está

ali, minha filha.

Vou tentar falar em poucas palavras sobre o impacto do Fundo na minha vida. Sou

o sétimo de uma família de 10 filhos, que morava em uma comunidade muito carente

na Regional Leste de Belo Horizonte, o Alto Vera Cruz. Na época, há muitos anos –

quase a mesma idade do Fundo -, estava no ginásio e lembro-me vagamente quando

apareceu uma moça em minha casa,  uma assistente social,  de cujo nome, Lélis,

nunca mais me esqueci. Na época ela ofereceu à minha mãe uma ajuda. Usávamos o

termo “ajuda”.

A gente não sabia que se tratava do Fundo Cristão, era uma ajuda. Minha mãe,

paulista criada em Minas, desconfiada, ficou querendo saber que ajuda era aquela.

Conversou  aqui,  conversou  ali  e  acabou  aceitando,  porque  era  uma  coisa

interessante. Era o Fundo Cristão chegando.

Eu e mais duas irmãs fomos apadrinhados pelo mesmo padrinho, um americano
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chamado Barnard. Os outros dois irmãos mais novos foram apadrinhados por outro.

Os mais velhos já não tinham idade para receber o benefício.

No beco em que morávamos, hoje chamado Beco Vitória, não tínhamos nenhuma

forma de saneamento básico, água, esgoto, nada. Era uma dificuldade, mas havia

uma escola perto, que está lá até hoje - a Escola Engenheiro Prado Lopes, onde eu

cursava o primário. O ginásio viria a seguir, e eu já pensava como faria para estudar.

Minha mãe aceitou a ajuda do Barnard, eterno padrinho. E foi superlegal, porque ele

era  padrinho  dos  três  e  nos  ajudava  muito.  Com  o  apadrinhamento  e  com  a

assistência que ele nos deu, foi possível estudar, concluir o ginásio e chegar até perto

da universidade.

Várias coisas interessantes aconteceram. Naquela época o Fundo tinha sede na

Rua Leopoldo Gomes, depois mudou para a Fernão Dias. Lá havia uma biblioteca.

Como eu gostava muito de estudar,  toda tarde ficava lendo na biblioteca. A Lélis,

assistente social da época, ajudou demais. Como o meu padrinho era americano, nós

traduzíamos as cartas que enviava. Fui aprendendo inglês com ela, ao traduzir as

cartas do padrinho. Então o Fundo tem toda uma importância na minha formação

educacional e até profissional. Depois me formei em engenharia, etc.

Tenho dito sempre onde vou que o Fundo foi essencial para nós lá em casa. Pelo

lugar, pela situação em que vivíamos, havia oportunidades mais fáceis na situação de

vulnerabilidade, mas preferimos seguir os conselhos da família e estudar. Deu certo,

graças a Deus. Estou aqui hoje e feliz. Queria agradecer muito ao Fundo por tudo

isso, como estou sempre dizendo. Eu e meus irmãos somos muito gratos ao Fundo. É

claro que, quando você se forma, a sua situação melhora, você começa a investir e a

ajudar a família. Enfim, toda a família é muito grata.

Com o tempo,  depois de formado,  também me tornei  padrinho.  Apadrinhei  uma

criança, e vamos seguindo em frente. Há um detalhe muito legal a respeito do Fundo.

O brasileiro tem a paixão pelo futebol. Disputei meu primeiro campeonato de futebol

pelo Fundo Cristão e fomos campeões. Até isso foi legal na minha vida. Agradeço,

mais uma vez. Obrigado a todos.

Exibição de Vídeo

O  locutor  -  Neste  momento,  convidamos  os  presentes  a  assistir  a  um  vídeo
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institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a assistir  a uma apresentação artística do

Grupo Batukalata, levada de tambores alternativos, sob a regência de José Antônio

Inácio.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente

Sr.  Gérson  Pacheco,  Diretor  Executivo  do  Fundo  Cristão  para  Crianças;  Dra.

Débora  Maria  da  Luz,  Vice-Diretora  do  Conselho  da  Criança  e  Adolescente  da

Secretaria Municipal de Assistência Social, representando a Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte; Exmo. Sr. João Oscar, amigo e Vereador, representando a Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  Sr.  Hélcio Borges,  ex-apadrinhado do Fundo Cristão

para Crianças, que nos ofertou um belo testemunho; dileto amigo Elson Alípio Júnior,

Diretor da Secretaria de Estado de Casa Civil; quero saudar o Ricardo Pires e, em

seu  nome,  saudar  as  senhoras  e  os  senhores  que prestigiam este  momento  tão

solene.  Um  abraço  carinhoso  à  Batukalata.  Pelo  visto,  já  tem  uma  nova

apresentação,  a  agenda  está  superlotada.  Espero  que,  no  próximo  evento,  a

Batukalata possa abrilhantar, mais uma vez, esta Casa de Minas.

Esta  Casa,  Dr.  Gérson,  esta  Casa de  Minas,  esta  Casa do  povo,  vivencia  um

momento de muito orgulho. Até tinha aqui um pronunciamento muito bem arquitetado

e edificado, mas prefiro, nesse ambiente tão generoso e fraterno, falar, falar com a

voz da alma e, nesse diálogo, ter a oportunidade, Dr. Gérson, de referenciar essa

entidade  que  tem  uma  história  recheada  de  carinho,  uma  história  recheada  de

abnegação,  de  dedicação  ao  próximo,  de  devotamento  à  causa  do  semelhante,

sobretudo à causa das nossas queridas crianças. Se, de fato, queremos construir e

edificar um Estado próspero, um país rico, um país mais igualitário e de maior sorte

para todos, torna-se imperioso que esse trabalho e que o abraço a essa causa se

iniciem  pela  solidariedade  a  essas  crianças.  E é  isso  que  o  Fundo Cristão  para

Crianças  faz  de  forma exemplar,  magistral.  É  isso  que  esta  Casa  de  Minas  tem

procurado fazer. O Parlamento de Minas, conforme eu falei, é a Casa do nosso povo,
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da  nossa  gente  e  tem  incansavelmente  procurado  melhorar  a  vida  das  pessoas,

sobretudo,  Dr.  Gérson,  daquelas  que  ainda  não  foram  agasalhadas  por  essas

políticas públicas que, evidentemente, melhoraram a vida dos brasileiros e mineiros,

nos últimos anos. Contudo, tantas outras conquistas ainda precisam ser efetivadas, e

hoje o senhor teve a oportunidade de falar - e temos reiteradamente repetido isso

várias vezes - que o Brasil, infelizmente, ainda conta com 16 milhões de brasileiros

necessitados  e  com  exclusão,  privação,  miséria  e  fome.  Em  Minas  Gerais,  este

Estado exemplar, este Estado pelo qual somos apaixonados e que amamos, hoje,

infelizmente, ainda temos 900 mil mineiros deserdados da sorte. São 900 mil mineiros

que não tiveram essa ascensão social, essa promoção a uma boa vida social, que

não tiveram ainda condição de idealizar e realizar seus sonhos. Sonho de conquistar

um trabalho digno, sonho de cursar uma faculdade, sonho de ter uma casa simples,

mas acolhedora, sonho de poder contar com uma rede de esgoto, sonho de construir

com dignidade uma família, a maior benção, a maior dádiva do nosso Pai celestial.

Ao prestar atenção nessa oração - se assim posso falar - que o Dr. Gérson ofertou

aos  senhores,  às  senhoras  e  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  percebi  que,  naquele

momento,  ele  se  transportou  ao  passado  e  relembrou  uma  guerra  que  tanto

transtorno,  tanta  crueldade,  tantos  malefícios  nos  causou.  Ela,  por  outro  lado,

estimulou,  incentivou  e  acabou  por  provocar  o  nascimento  dessa  obra  exemplar,

dessa obra mundial e que hoje é exemplo para todos nós e, de fato, inspira o nosso

coração,  o nosso espírito,  a  nossa alma a  fazer  verdadeiramente o bem a quem

precisa. E o Estado de Minas e o Parlamento de Minas, Dr. Gérson, também estão

enfrentando um guerra, uma guerra ao lado do governo federal, uma guerra ao lado

do governo estadual, uma guerra ao lado das pessoas de bem, para que todos nós,

de uma vez por todas, possamos acabar com a miséria no Estado de Minas Gerais e

no nosso país. Não dá para ser feliz, quando, ao nosso lado, caminham conosco 16

milhões de brasileiros que passam por privações, 16 milhões de brasileiros com fome.

Em Minas Gerais, são 900 mil mineiros. Falo que a melhor maneira de atingir a

felicidade  própria  é  fazer  a  felicidade  do  semelhante.  É  isso  que  temos  feito.  O

Parlamento de Minas, em um movimento maravilhoso e mágico, fez um seminário.

Promovemos  dois  encontros  regionais,  andamos  pelo  Estado  de  Minas  afora,
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conversando, ouvindo a opinião e buscando a sugestão daquele cidadão de bem, o

cidadão simples, o cidadão comum. Tivemos a grata satisfação de contar com essa

participação cidadã, patriótica e sonhadora desses mineiros. Esse seminário teve o

desfecho há 15 dias, quando inserimos na Constituição Estadual a obrigatoriedade

maior de erradicar a miséria no Estado de Minas Gerais e diminuir as desigualdades

sociais e regionais. Houve uma participação maravilhosa e vigorosa dos mineiros e

das  mineiras.  Nesse  fechamento,  vieram  aproximadamente  500  pessoas.  Muitas

delas,  pessoas  que  nunca  vieram  à  Assembleia,  que  talvez  nunca  tiveram  a

oportunidade de gritar, reivindicar, levar sua voz e ser ouvidas. Naquele momento tão

bonito,  testemunhamos  o  abraço,  o  sorriso  de  pessoas  eficientes,  pessoas

cadeirantes,  pessoas simples,  pessoas que sonham com uma vida melhor  e que

vieram aqui dar sua opinião. O Parlamento, os Deputados e as Deputadas receberam

a todos  com  muito  carinho  e  ternura.  Ao  cabo  desse  seminário,  testemunhamos

essas pessoas do interior afora, desta Minas tão rica, desta Minas tão bonita, com o

rosto em lágrimas, um rosto de dever cumprido, de missão executada. Todas elas

pessoas  simples,  aqui  assentadas,  que,  talvez  pela  primeira  vez,  tiveram

oportunidade de ser ouvidas.

Fruto desse trabalho coletivo dessas pessoas sofridas, tivemos oportunidade de

apresentar 84 propostas, que estão sendo analisadas pelo PPAG. Certamente irão se

traduzir em políticas públicas maravilhosas, que, de fato, vão transformar e melhorar

a vida dessas pessoas. É isso que o Fundo Cristão para Crianças tem feito, é isso

que  temos  feito,  é  isso  que  procuramos  fazer,  de  forma  nobre  e  altaneira,  com

carinho, dedicação e amor. Estava falando com o Dr. Gérson e com os companheiros

da Mesa que qualquer tarefa que venhamos a exercer na vida, devemos exercer com

carinho, dedicação e amor. Seja pedreiro, professor, Vereador, Deputado Estadual,

motorista de ônibus, enfim, qualquer tarefa tem de ser exercida com carinho e amor.

Aí, certamente teremos a felicidade e vamos promover a felicidade do próximo.

Portanto,  Dr.  Gérson,  quero  parabenizá-lo  e  parabenizar  o  Fundo  Cristão  para

Crianças. Que esse belo exemplo, essa dádiva, possa nos estimular e incentivar a

continuar nessa estrada do bem. E que todos nós aqui sejamos, de fato, de verdade,

arautos da solidariedade, arautos do amor. A vida é isso, é uma passagem muito
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breve. Mas falo que o fruto da vida terrestre é conservar na alma essa disposição de

servir.  E  que todos  nós tenhamos essa disposição eterna de servir,  de  servir,  de

servir,  de  servir  acima  de  tudo  os  mais  pobres,  os  mais  carentes,  os  mais

necessitados. Que Deus continue abençoando o Fundo Cristão para Crianças. Que

Deus continue lhes concedendo luz e sabedoria. E, acima de tudo, que esse espírito

de solidariedade possa conduzir esses nossos passos pela estrada afora que o Pai

celestial nos concedeu. Muito obrigado! O Parlamento de Minas está muito feliz por

esse momento tão bonito, tão rico e certamente tão inspirador na vida de cada um de

nós e na vida dos mineiros e das mineiras. Obrigado por esse belo exemplo de vida

humanitária.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/10/2011

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

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio 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  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

constante na pauta e a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios do Secretário de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e do Vice-Diretor-Geral do Iter, publicados no “Diário do

Legislativo”  de  14/10/2011;  e  do  Presidente  da  Emater-MG  dando  ciência  de

atividades  dessa  empresa voltadas  para  o  treinamento  gratuito  de  produtores  de
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queijo  minas  artesanal.  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 1.896/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Doutor Viana), 2.241/2011 (relator: Deputado Romel Anízio) e 2.280/2011

(relator:  Deputado Fabiano Tolentino),  que receberam parecer  por  sua aprovação.

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

1.610 e 1.617/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Lei  nºs  1.150,  1.931,

1.932,  1.934,  1.979,  1.984,  2.013,  2.022,  2.023,  2.040,  2.101,  2.102,  2.106  e

2.114/2011.  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 Antônio Carlos Arantes,

Rômulo Viegas e Fabiano Tolentino em que solicitam seja realizada viagem a Brasília

(DF)  para  participar  de  audiência  pública  sobre  a  produção,  o  transporte  e  o

acondicionamento  comercial  dos  queijos  minas  artesanal  e  minas  frescal,  a  ser

promovida  pela  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária,  Abastecimento  e

Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados; Antônio Carlos Arantes (2)  em

que solicita seja realizada audiência pública para debater o controle sanitário sobre

produtos artesanais derivados de leite e, em especial, o Projeto de Lei nº 1.702/2011,

que altera a legislação relativa ao queijo minas artesanal, e a aplicação, pelo IMA, da

Lei nº 19.583, de 2011, que trata da manipulação e beneficiamento artesanais de leite

de cabra ou ovelha e derivados; e seja encaminhado aos Secretários de Fazenda e

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para a concessão

de isenção do ICMS na saída de pequenas transformações de produtos primários do

estabelecimento rural; Carlin Moura em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir a transferência do Parque de Exposições da Gameleira para Contagem;

e Rogério Correia em que solicita seja encaminhado ao Iter pedido de informações

para  que  envie  a  relação  das  terras  devolutas  do  Estado.  A Presidência  recebe

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a utilização indiscriminada de agrotóxicos e suas consequências
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para a saúde. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Rômulo Viegas - Fabiano Tolentino.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Durval Ângelo, Adelmo Carneiro

Leão  e  Carlin  Moura.  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 da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” no dia 27/10/2011: ofícios dos

Srs.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2);  José  Élcio  Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Cel.  PM  Divino  Pereira  de  Brito,  Chefe  da

Assessoria  Institucional  da  PMMG;  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da

Cemig.  O  Presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou como relatores a Deputada e o Deputado citados a seguir: Projetos de Lei

nºs 1.937/2011, em turno único (Deputada Maria Tereza Lara), e 1.545/2011, no 1º

turno (Deputado Cássio Soares). 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

1.796/2011 com a Emenda nº 1, em que se solicita a inclusão de manifestação de

aplauso na pasta funcional  do aludido militar.  Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 1.587 e 1.774/2011. Registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras. Maria Aparecida de Fátima,  Diretora da

Escola  Municipal  Maria  Silva  Lucas;  Geny  Martins  Miguel,  Coordenadora  do

programa Mais Educação na referida escola; e os Srs. Evanildo Augusto da Silva e

Getúlio  Vernuto  de  Oliveira  Souza,  professores  da  referida  escola,  que  são

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

Carlin  Moura,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado Carlin Moura (4) em que solicita sejam ouvidos nesta reunião a Diretora da

Escola  Municipal  Maria  Silva  Lucas,  que denuncia  agressão  e  ameaça de  morte

praticadas  por  um  aluno,  bem  como  professores  da  referida  escola;  sejam

encaminhadas à Diretora da mencionada escola, à Prefeitura Municipal de Contagem,

à  Secretaria  Municipal  de  Educação  desse  Município,  à  Guarda  Municipal  de

Contagem, ao Comando-Geral da PMMG, à Secretaria de Estado de Educação, à

Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Juizado e à Promotoria da Infância e da

Juventude de Contagem as notas taquigráficas desta reunião, solicitando ainda seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Contagem  pedido  de  providências  para  o  reforço

emergencial da segurança na citada escola e também para a alocação dos recursos

necessários  para  a  execução  do  projeto  arquitetônico  de  segurança  no  local,

elaborado  pela  direção  da  Escola;  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da

PMMG pedido de providências para dar proteção policial à Sra. Maria Aparecida de

Fátima,  em  função  das  agressões  e  ameaças  de  morte  por  ela  sofridas;  seja

formulada manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. PM Paulo Valetim Perdigão, da 186ª

Companhia da PMMG, do 39º Batalhão de Polícia Militar,  e  ao  3º-Sgt.  PM Victor

Henrique de Amorim Vaz, da 84ª Companhia da PMMG, do 39ª Batalhão de Polícia

Militar, pela elucidação e prisão de quadrilha de roubo de veículos no Município de

Contagem,  em  29/10/2011;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Centro  de  Referência  de  Assistêncial  Social  do  Município  de
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Contagem pedido de providências para acompanhar o adolescente L.F.S.S. e sua

família,  em função das agressões e ameaças de morte perpetradas contra a Sra.

Maria Aparecida de Fátima; do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja

encaminhado ao Juizado, à Promotoria e à Defensoria da Infância e do Adolescente

do  Município  de  Contagem pedido  de  providências  para  que sejam aplicadas  ao

referido adolescente as  medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do

Adolescente;  do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  (7)  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para

agendar reunião com o representante da OAB-MG em Muriaé, com membros desta

Comissão  e  com  outros  parlamentares  interessados,  para  discutir  assuntos

relacionados à Justiça na região e a implantação da 2ª Vara Criminal na Comarca de

Muriaé;  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para

acelerar e aprofundar as investigações sobre o grande número de furtos e roubos de

gado  e  equipamentos  agropecuários  no  Município  de  Muriaé  e  na  região;  para

aumentar o efetivo da Delegacia de Polícia Civil de Muriaé; para realizar interlocução

com o Comando-Geral da PMMG para a implantação de um posto policial integrado

com a Polícia Civil no Município de Muriaé; seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para aumentar o efetivo do 47º Batalhão da PMMG,

sediado em Muriaé;  para implantar  postos  policiais-militares  fixos  nos  Distritos  de

Muriaé;  para  realizar  interlocução  com  a  Chefia  de  Polícia  Civil  com  vistas  à

implantação de um posto policial  integrado com a PMMG no Município de Muriaé;

para ampliar o serviço de patrulha móvel nas áreas rurais de Muriaé e da região, para

coibir o crescimento de furtos e roubos de gado e equipamentos agropecuários; para

implantar  sistema  de  patrulha  nas  cercanias  das  escolas  de  Muriaé;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para

ampliar  o  número  de  escolas  funcionando  em  regime de  tempo  integral  na  rede

estadual de ensino de Muriaé; seja encaminhado à Secretaria Nacional Antidrogas da

Presidência da República pedido de providências para enviar ao Conselho Municipal

de Segurança Pública de Muriaé 5 mil exemplares da publicação "Uma história que

precisa ter fim"; seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé pedido

de  providências  para  solicitar  ao  Ministério  da  Saúde  incentivo  antecipado  para
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implantação de um centro de atenção psicossocial álcool e drogas em Muriaé; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para

implantar um centro socioeducativo nesse Município; para implantar o projeto Olho

Vivo nesse Município juntamente com entidades locais como a Câmara de Dirigentes

Logistas  de  Muriaé  e  a  Associação  Pró-Desenvolvimento  de  Muriaé;  para  tomar

medidas relativas à melhor divulgação em Muriaé do objetivo e do funcionamento do

Disque-Denúncia Unificado; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João

Leite e Sargento Rodrigues (2) em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para conhecer e debater os detalhes das mortes dos engenheiros mineiros

Mário Gramani Guedes e Mário Augusto Soares Bittencourt, que realizavam trabalho

na região Norte do Peru;  seja solicitado ao Presidente desta Casa a inclusão da

Assembleia Legislativa como parceira do Protocolo de Enfrentamento aos Casos de

Infrequência,  Indisciplina  e  Infração  Escolar,  desenvolvido  pelo  Projeto  Kássio  no

Município  de  Betim.  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 novembro de 2011.

Sargento Rodrigues, Presidente - Bonifácio Mourão.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a

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

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

debater  o  recente  despejo  da  Comunidade  Zilah  Spósito,  possivelmente  sem

mandado judicial e com violência contra crianças, adolescentes e idosos pela Polícia

Militar,  pela  Guarda  Municipal  e  por  servidores  da  Regional  Norte  da  Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte.  A Presidência  interrompe os  trabalhos ordinários  da

reunião para ouvir  a  Sra.  Ana Cláudia  da  Silva Alexandre,  Subdefensora  Pública-
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Geral,  representando  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do

Estado; e os Srs. Adriano Ventura, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Diretor de Apoio Operacional da PMMG,

representando o Cel. PM José Geraldo de Azevedo Lima, Comandante da 1ª Região;

Weverton Vilas Boas de Castro, Diretor de Regularização e Controle Urbano da Urbel,

representando Claudius Vinicius Leite Pereira, Diretor-Presidente; Haldley Campolina

Vidal,  Secretário  de  Administração  Regional  Municipal  Norte;  Itamar  de  Oliveira

Pacheco Filho, Gerente de Controle Institucional da Guarda Municipal; Frei Gilvander

Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais; Ivaldy José

Rodrigues, Coordenador Estadual do Movimento de Luta pela Moradia, os quais são

convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados Carlos

Henrique e Rogério Correia. Os Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, autores

do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações, cada um por

sua  vez.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.289 e 2.384/2011. 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 Paulo Lamac em que solicita seja realizada visita ao Distrito de Ravena,

no Município de Sabará, para apurar denúncias de violação de direitos humanos dos

moradores locais, que, devido à falta de abastecimento de água potável, estão sendo

obrigados a consumir água imprópria ao consumo humano; Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos

sobre denúncias de escalas arbitrárias e desumanas, com sobrecarga de trabalho,

que vêm sendo aplicadas aos militares na 13ª Região da Polícia Militar; Durval Ângelo

e  Rogério  Correia  (11)  em  que solicitam  sejam  encaminhadas  à  Sra.  Mariângela

Meyer  Pires  Faleiro,  Juíza  de  Direito  da  7ª  Vara  da Fazenda Pública  Estadual  e
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Autarquias, as notas taquigráficas desta reunião; sejam encaminhados ao Governo

do Estado, à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, à Prefeitura Municipal de

Belo  Horizonte  e  ao  Ministério  Público  do  Estado  os  documentos  da  7ª  Vara  da

Fazenda Pública Estadual e Autarquias e as notas taquigráficas desta reunião; sejam

encaminhados à Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte os documentos

da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias e as notas taquigráficas desta

reunião com pedido de providências para a apuração da denúncia sobre o uso ilegal

e indevido da Guarda Municipal para desalojar as famílias e destruir residências na

ocupação Zilah Spósito,  sem ordem judicial, gerando desvio de função, praticando

abuso de autoridade, violando os direitos fundamentais dos moradores e agravando

os  problemas  sociais  com  o  desabrigo  de  segmentos  vulneráveis  da  população

empobrecida; sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG os documentos da 7ª

Vara  da  Fazenda  Pública  Estadual  e  Autarquias  e  as  notas  taquigráficas  desta

reunião com pedido  de providências  para apurar  denúncia sobre uso indevido de

contingentes da 1ª Região da PMMG a fim de desalojar famílias e destruir residências

na ocupação Zilah Spósito, sem ordem judicial e sem a devida identificação funcional,

usando de violência,  praticando abuso de autoridade, violando as leis,  inclusive o

Código de Ética e Disciplina militar da PMMG, atingindo os direitos fundamentais dos

moradores,  especialmente  à  moradia  com  dignidade;  sejam  encaminhados  à

Corregedoria-Geral do Município de Belo Horizonte os documentos da 7ª Vara da

Fazenda Pública Estadual e Autarquias e as notas taquigráficas desta reunião com

pedidos  de  providências  para  a  apuração  da  denúncia  sobre  a  atuação  ilegal  e

indevida  dos  funcionários  Fernando  e  Mauro  Lopes  Martins,  possivelmente

vinculados  à  Administração  Regional  Norte,  no  desalojamento  de  famílias  e  na

destruição de residências na Comunidade Zilah Spósito, sem ordem judicial, gerando

abuso  de  autoridade,  violando  os  direitos  fundamentais  dos  moradores,

especialmente  à  moradia  com  dignidade,  e  para  o  afastamento  dos  citados

funcionários  dos  cargos  que  ocupam,  durante  o  processo  de  apuração;  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  o  Plano  Integrado  de

Prevenção  a  Invasões  de  Unidades  Habitacionais  em  Belo  Horizonte,  as  notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apurar se as participações
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do Ministério Público do Estado no citado documento e de uma Promotora de Justiça

do Estado no Gabinete de Ação Integrada Municipal do Município de Belo Horizonte -

GGI-M -  representam o endosso oficial  dessa instituição a ambos, e pedido para,

considerando-se as competências previstas nos arts. 127, §1º, e 130-A, §2º, I, da

Constituição Federal, tomar as medidas a fim de sanar a possível perda de autonomia

funcional do Ministério Público do Estado em face do Poder Executivo Municipal de

Belo  Horizonte,  gerada  pelas  participações  no  GGI-M  e  no  Plano  Integrado  de

Prevenção  a  Invasões  de  Unidades  Habitacionais  em  Belo  Horizonte;  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil do Estado o Plano Integrado de Prevenção a

Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte e as notas taquigráficas desta

reunião com pedido de providências para apurar se as participações da Polícia Civil

do Estado no Plano Integrado de Prevenção a Invasões de Unidades Habitacionais

em Belo Horizonte e da Chefia do 1º Departamento de Polícia Civil no Gabinete de

Ação Integrada Municipal do Município de Belo Horizonte - GGI-M - representam o

endosso oficial dessa instituição a ambos, e pedido para elaborar um parecer técnico

a fim de orientar a participação da Polícia Civil do Estado nos assuntos tratados no

GGI-M e no citado documento, com vistas a garantir os direitos fundamentais dos

moradores; sejam encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Minas

Gerais o Plano Integrado de Prevenção a Invasões de Unidades Habitacionais em

Belo Horizonte e as notas taquigráficas desta reunião com pedido de providências

para apurar se as participações da Polícia Federal no Plano Integrado de Prevenção

a  Invasões  de  Unidades  Habitacionais  em Belo  Horizonte  e  de  um  Delegado  da

Polícia  Federal  no  Gabinete  de  Ação  Integrada  Municipal  do  Município  de  Belo

Horizonte  -  GGI-M -  representam  o  endosso oficial  dessa instituição a  ambos,  e

pedido para elaborar um parecer técnico a fim de orientar a participação da Polícia

Federal  nos  assuntos  tratados  no  GGI-M  e  no  citado  documento;  sejam

encaminhados à Sra. Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública da União em

Minas Gerais, os documentos da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias,

o  Plano Integrado  de Prevenção  a  Invasões  de  Unidades  Habitacionais  em  Belo

Horizonte e as notas taquigráficas desta reunião com pedido de providências para

garantir os direitos dos moradores da ocupação Zilah Spósito, considerando-se as
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denúncias  sobre  o  uso  ilegal  e  indevido  da  Guarda  Municipal  e  da  PMMG para

desalojar  as  famílias  e  destruir  residências  dessa  ocupação,  sem  ordem  judicial;

sejam encaminhados à  Procuradoria  Regional  dos Direitos  do  Cidadão em Minas

Gerais os documentos da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias, o Plano

Integrado de Prevenção a Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte e

as notas taquigráficas desta reunião com pedido de providências para responsabilizar

as autoridades envolvidas, como forma de se garantirem os direitos fundamentais dos

moradores da ocupação Zilah Spósito; seja realizada reunião de audiência pública

desta  Comissão  para  discutir  novamente  a  situação  em  que  se  encontra  a

Comunidade Zilah Spósito, onde, segundo denúncias, as famílias residentes sofreram

violações dos seus direitos fundamentais,  bem como para averiguar os resultados

obtidos  pelas  lutas  dos  moradores e  pelas  providências  requeridas  a  autoridades

públicas  em  ofícios  da  ALMG.  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, 17 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi e Tiago Ulisses (substituindo este ao Deputado Rômulo Veneroso,

por indicação da Liderança do BSD), 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 Tiago Ulisses, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.568/201 e designa como

relator o 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
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Projeto de Lei nº 2.465/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/11/2011

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Antônio Carlos Arantes e Sebastião Costa (substituindo o Deputado

João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

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

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado João

Vítor Xavier comunicando sua ausência no período de 12 a 20/11/2011, por motivo de

viagem  ao  exterior.  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

1.711/2011  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pelo  Deputado  Duarte  Bechir,  que

substitui  o nome "Belo Horizonte" por "Região Metropolitana de Belo Horizonte";  e

1.757/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pelo Deputado Tiago Ulisses,

que  solicita  seja  encaminhado  à  Diretoria-Geral  da  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica  pedido  de  informações  sobre  os  danos  provocados  pela  falta  de  energia

elétrica  decorrente  das  chuvas  que  atingiram  a  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte em outubro deste ano. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária a ser  realizada no dia 18/11/2011,  sexta-feira,  às  10 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2011

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.523/2011

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte  recursos  provenientes da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  do

próprio orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 8º

da Lei nº 19.418, de 3 de janeiro de 2011, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa

no valor de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), na forma constante

no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º – Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa,

na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 16 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.523, de 16 de novembro de

2011)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-7 3.200.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 3.200.000,00
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ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação nº 2.523, de 16 de novembro de 2011)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-1 3.200.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 3.200.000,00

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Reuniões os Deputados André Quintão e

Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,

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

fortalecimento dos Conselhos Tutelares para a efetivação dos direitos da criança e do

adolescente,  por  ocasião  do  Dia  do  Conselheiro  Tutelar.  A Presidência  convida  a

tomar assento à mesa as seguintes autoridades: as Sras. Andréa Mismotto Carelli,

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância

e da Juventude; e Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, Promotora de Justiça de

Defesa  da  Infância  e  Juventude;  Carmem  Lúcia  Freitas  de  Castro,  Diretora  da

Faculdade de Politicas Públicas da UEMG; e o Sr. Sérgio Santos Costa, Presidente

da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 131/2011*

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de lei  que autoriza a abertura de

crédito suplementar  ao Orçamento Fiscal  do Estado no valor  de  R$46.117.000,00

(quarenta e seis milhões cento e dezessete mil reais), em favor do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais – MPMG.

A abertura  do  presente  crédito  decorre  de  solicitação  formalizada  pelo  órgão

envolvido  e  será  viabilizada  com  recursos  oriundos  de  anulação  de  dotações

orçamentárias,  bem  como  dos  provenientes  de  excesso  de  arrecadação,  em

conformidade com o disposto nos incisos II e III do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de

17  de  março  de  1964,  obedecidas  as  prescrições  do  inciso  V  do  art.  167  da

Constituição da República.

Cabe apontar que o crédito suplementar  visa permitir  ao MPMG a execução de

despesas correntes e de capital.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o art. 13 da Lei nº 19.099, de 9 de agosto

de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011 – LDO 2011, que os projetos de lei

relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento

constantes  na  Lei  Orçamentária  Anual  e  encaminhados  pelo  Poder  Executivo  à

Assembleia Legislativa.

Permito-me,  por  fim, enfatizar  que a proposta foi  objeto  de estudo realizado no

âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  encontrando-se

plenamente justificada em Exposição de Motivos da titular da Pasta, a mim dirigida,

texto que faço anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento dessa

augusta Casa.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade,  expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
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Belo Horizonte, de novembro de 2011.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  no  valor  de  R$46.117.000,00  (quarenta  e  seis

milhões cento e dezessete mil reais) em favor do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7006); no grupo de Outras Despesas

Correntes  relativas  ao  pagamento  dos  benefícios  previstos  no  art.  39  da  Lei

Complementar  64/2002,  no  valor  de  R$2.957.000,00  (dois  milhões  novecentos  e

cinquenta e sete mil reais);

-  Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7006)  no grupo de Despesas com

Pessoal e Encargos Sociais relativas ao pagamento dos benefícios previstos no art.

39  da  Lei  Complementar  64/2002,  no  valor  de  R$10.400.000,00  (dez  milhões  e

quatrocentos mil reais);

- Direção Administrativa (2009); no grupo de Outras Despesas Correntes relativas

ao  pagamento  de  auxílio  alimentação,  no  valor  de  R$800.000,00  (oitocentos  mil

reais);

-  Direção da Política Institucional  (2041),  no grupo de Despesas com Pessoal e

Encargos Sociais,  para o pagamento de pessoal  ativo,  no valor de  R$880.000,00

(oitocentos e oitenta mil reais);

- Promotoria de Justiça (4493), no grupo de Investimentos para a aquisição de bens

permanentes, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais);

-  Promotoria  de  Justiça  (4493),  no  grupo  Despesas  com  Pessoal  e  Encargos

Sociais, para o pagamento de pessoal ativo, no valor de R$21.600.000,00 (vinte e um

milhões e seiscentos mil reais);

-  Procuradoria  de  Justiça  (4491),  no  grupo Despesas  com Pessoal  e  Encargos

Sociais,  para  o  pagamento  de  pessoal  ativo,  no  valor  de  R$9.400.000,00  (nove

milhões e quatrocentos mil reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes da

anulação de recursos próprios, do excesso de arrecadação previstos para o corrente
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exercício e aporte de Recursos Ordinários.

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 19.418,

de 3 de janeiro de 2011, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir  crédito suplementar  ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.656/2011

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

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais  -  MPMG,  no  valor  de  R$46.117.000,00  (quarenta  e  seis  milhões  cento  e

dezessete mil reais), para atender a:

I - despesas correntes, no valor de R$3.837.000,00 (três milhões oitocentos e trinta

e sete mil reais);

II - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor R$42.280.000,00 (quarenta

e dois milhões duzentos e oitenta mil reais); e

III - despesas com investimentos, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

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

de:

I - anulação de recursos ordinários, recebidos para a livre utilização, no valor de

R$8.427.000,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil reais);

II - anulação de doações de pessoas de instituições privadas ou do exterior a órgão

e entidades do Estado, recebidas para a livre utilização, no valor de R$80.000,00

(oitenta mil reais);

III  -  excesso  de  arrecadação,  previstos  para  o  corrente  exercício,  de  recursos

diretamente arrecadados, no valor de R$12.880.000,00 (doze milhões oitocentos e

oitenta mil reais); e

IV -  aporte de recursos ordinários,  no valor de R$24.730.000,00 (vinte e quatro
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milhões setecentos e trinta mil reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- 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.

“MENSAGEM Nº 132/2011*

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Augusto

Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel Dias - Funed.

A referida Fundação tem por finalidade promover pesquisas para o desenvolvimento

científico  e  tecnológico  no  campo  da  saúde  pública,  pesquisar  e  produzir

medicamentos  e  realizar  análises  laboratoriais  no  campo  dos  agravos  à  saúde

coletiva, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de

saúde, conforme prescrição contida no art. 229 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011.

O  indicado  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em

instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Presidente da Funed.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 34/2011

Indicação do nome do Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente

da Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 133/2011*

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2011.
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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, propondo a denominação de Escola

Estadual Ruth Brandão de Azeredo à escola estadual de ensino médio localizada no

Município de Sete Lagoas.

O  projeto  encaminhado  tem  o  objetivo  de  prestar  homenagem  à  memória  da

senhora Ruth Brandão de Azeredo, que foi professora, conferencista da Sociedade

São Vicente de Paula, atuou na administração da Santa Casa de Misericórdia de Belo

Horizonte e recebeu o título de Cidadã Honorária de Curvelo.

Além disso, destacou-se como grande incentivadora das causas sociais, gerando

benefícios para a população de Sete Lagoas.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo

estadual.

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.

PROJETO DE LEI Nº 2.657/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Ruth  Brandão  de Azeredo a  escola

estadual de ensino médio localizada na Avenida Três, nº 923, Bairro Cidade de Deus,

no Município de Sete Lagoas.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 134/2011*

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Rio Paranaíba o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  beneficiar  diretamente  a

população da região, garantindo a ampliação e modernização do aeroporto municipal,

atendendo, assim, ao interesse público.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.658/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Paranaíba o

imóvel constituído pela área de 356.000,00m², registrado sob o nº 2.161, às fls. 181,

do Livro nº 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se à ampliação e modernização do

Aeroporto Municipal.

§ 1º  -  O imóvel  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 “caput” ou modificada a sua finalidade.

§  2º  -  O  Município  de  Diamantina  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG – documento  que  comprove a  destinação do

imóvel prevista no “caput”.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no § 1º do art. 2º, o Município de Diamantina não houver procedido ao

registro do imóvel.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.



1203
____________________________________________________________________________

“MENSAGEM Nº 135/2011*

Belo Horizonte, 11 de novembro 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 o Poder Executivo doar ao Município

de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que especifica.

A presente doação do Estado para o Município visa promover o desenvolvimento do

processo de ensino, aprendizagem e alfabetização de jovens e adultos, bem como o

incentivo de práticas desportivas e demais atividades socioculturais.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na

ocupação do imóvel.

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.

PROJETO DE LEI Nº 2.659/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Couto  de

Magalhães  de  Minas  o  imóvel  constituído  por  área  de  1.600,00m²,  situado  no

Povoado de Amendoim, naquele Município, registrado sob o nº 14.328, a fl. 298, do

Livro 3-N, no Cartório de Registro da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

número de alunos atendidos pelo Projeto Educação de Jovens e Adultos - EJA -,

desenvolvido no Povoado de Amendoim.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Couto de Magalhães de Minas não houver

procedido ao registro do imóvel.



1204
____________________________________________________________________________

Art. 4° - O Município de Couto de Magalhães de Mina s encaminhará à Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 136/2011*

Belo Horizonte, 11 de novembro 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 o Poder Executivo a permutar com o

Município de Ibiraci o imóvel que especifica.

A presente permuta tornará possível a implantação da sede própria da Promotoria

de Justiça da Comarca de Ibiraci, dando continuidade ao Projeto Estruturador Sedes

Próprias. Lançado em março de 2005, o projeto tem o objetivo de proporcionar às

Promotorias de Justiça do interior do Estado condições físicas e de estrutura para o

cumprimento de suas atribuições constitucionais.

Neste  sentido,  o  imóvel  do  município,  objeto  da  permuta,  atende  melhor  ao

interesse público, uma vez que oferece localização e instalações mais adequadas.

Na oportunidade, esclareço ainda que a permuta se dará sem torna para as partes.

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.

PROJETO DE LEI Nº 2.660/2011

Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Ibiraci o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de propriedade do

Estado de Minas Gerais, constituído pela área de 9.983.31m², conforme descrição do

Anexo  desta  lei,  a  ser  desmembrado  de área com  32.895,00m²,  situada na  Rua
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Waldomiro Magalhães s/nº, Alto Boa da Vista, Município de Ibiraci, registrado sob o nº

11.311, Livro 3-K, fls. 121, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraci,

por imóvel de propriedade do Município de Ibiraci, constituído pela área de 288,00m²

e respectivas benfeitorias, situado na Rua Seis de Abril, nº 1280, Centro, Município de

Ibiraci, matriculado sob o nº R-1-3.657, Livro 2, ficha 3.852, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Ibiraci.

Art. 2º - A permuta a que se refere o art. 1º será realizada sem torna para as partes.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da lei nº de de de 2011)

As medidas, confrontações, descrições topográficas dos terrenos de que trata esta

Lei são as seguintes:

Gleba B: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se

inicia no vértice 1; daí, segue até o vértice 2 no rumo de 87°19'04" SE, na extensão

de 0,112m e limita-se por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o

vértice 3 no rumo de 86°17'37" SE, na extensão de 9 ,704m e limita-se por divisa com

a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 4 no rumo de 86°12'22" SE, na

extensão de 8,572m e limita-se por  divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí,

segue até o vértice 5 no rumo de 87°36'30" SE, na e xtensão de 10,110m e limita-se

por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 6 no rumo de

87°04'46" SE, na extensão de 9,902m e limita-se por  divisa com a Rua Waldomiro

Magalhães; daí,  segue até o vértice 7 no rumo de 86°03'17" SE, na extensão de

11,964m e limita-se por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o

vértice 8 no rumo de 86°03'17" SE, na extensão de 3 3,490m e limita-se por divisa

com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 9 no rumo de 54°04'33"

SE, na extensão de 12,112m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue

até o vértice 10 no rumo de 47°34'55" SE, na extens ão de 10,364m e limita-se por

divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 11 no rumo de 63°56'04" SE,

na extensão de 11,798m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até

o vértice 12 no rumo de 40°38'44" SE, na extensão d e 11,385m e limita-se por divisa
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com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 13 no rumo de 37°56'08" SE, na

extensão de 8,192m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 14 no rumo de 34°24'21" SE, na extensão de 17,913m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 15 no rumo de 26°28'34" SE, na

extensão de 13,676m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 16 no rumo de 16°04'33" SE, na extensão de 4,360m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 17 no rumo de 21°46'27" SE, na

extensão de 4,202m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 18 no rumo de 32°26'21" SE, na extensão de 9,215m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 19 no rumo de 24°32'00" SE, na

extensão de 6,584m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 20 no rumo de 31°12'27" SE, na extensão de 7,761m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 21 no rumo de 37°00'17" SE, na

extensão de 6,160m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 22 no rumo de 50°15'19" SW, na extensão de 6,232m e limita-se por divisa

com cerca de arame, confrontando com Laerce França Faleiros e outros; daí, segue

até o vértice 23 no rumo de 50°15'19" SW, na extens ão de 8,096m e limita-se por

divisa com cerca de arame, confrontando com Laerce França Faleiros e outros; daí,

segue até o vértice 24 no rumo de 64°25'06" SW, na extensão de 7,162m e limita-se

com a divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue

até o vértice 25 no rumo de 62°46'20" SW, na extens ão de 14,224m e limita-se com a

divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue até o

vértice 26 no rumo de 63°16'26" SW, na extensão de 30,065m e limita-se com a

divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue até o

vértice 1, início da descrição, no rumo de 37°30'50 " NW, na extensão de 166,859m e

limita-se com a divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A,

fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 9.983,315m² e

um perímetro de 440,216m.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 137/2011*

Belo Horizonte, 22 de novembro 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 fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais – PMMG – para o ano de 2011.

Tal  iniciativa  busca  adequar  o  efetivo  da  PMMG,  haja  vista  as  previsões  de

promoções para dezembro do presente ano e de novos ingressos para 2012, sem,

contudo, alterar o quantitativo total de cargos existentes nos quadros da PMMG.

Anoto, por fim, que, conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - para o ano de

2011.

Art. 1º - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - fica fixado

em 51.669 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove) militares para o ano de

2011, distribuídos nos cargos de Oficiais e Praças, conforme os Quadros constantes

no Anexo desta lei.

Art.  2º - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades da PMMG, no

Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do Governador serão estabelecidos

em Quadro de Organização e Distribuição - QOD, aprovado por meio de resolução do

Comandante-Geral.

Art.  3º  -  O  número  de militares  do  sexo feminino  nos  Quadros  de  Oficiais,  de

Oficiais Complementares e de Praças da Polícia Militar  será de até 10% (dez por
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cento) do efetivo previsto, não havendo limite para os demais Quadros.

Art. 4º - 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)

I - QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DA PMMG

I.1 - TOTAL DO EFETIVO DA PMMG POR QUADRO

*  -  O  quadro  contendo  a  organização  e  distribuição  do  efetivo  da  PMMG  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2 - EFETIVO DOS QUADROS DA PMMG POR POSTOS OU GRADUAÇÃO

I.2.1 - EFETIVO POR POSTOS DO QOPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QOPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2.2 - EFETIVO POR POSTOS DO QOCPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QOCPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2.3 - EFETIVO POR POSTOS DO QOSPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QOSPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2.4 - EFETIVO POR POSTOS DO QOEPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QOEPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2.5 - EFETIVO POR GRADUAÇÃO DO QPPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QPPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

I.2.6 - EFETIVO POR GRADUAÇÃO DO QPEPM

* - O quadro contendo o efetivo da PMMG por postos do QPEPM foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

- 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.
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“MENSAGEM Nº 138/2011*

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011, que 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.

As emendas encaminhadas têm como objetivo promover ajustes à legislação de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a redução das distorções

existentes entre as carreiras do Poder Executivo.

Para  melhor  compreensão do conteúdo das emendas,  faço anexar,  em teor  de

cópia, a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,

titular do órgão responsável por propor e executar as políticas públicas de recursos

humanos da Administração Pública do Poder Executivo.

Anoto,  por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 2.571, de 2011.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS REFERENTE ÀS EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº

2.571/2011

São os seguintes esclarecimentos sobre as emendas ao Projeto de Lei nº 2.571, de

2011, propostas por esta Secretaria para encaminhamento à Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais:

A Emenda nº 1 altera o art. 11 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e prevê

ingresso no nível II, bem como reposicionamento no referido nível, para os Técnicos

Universitários e Técnicos Universitários da Saúde da UEMG e da UNIMONTES, em
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se tratando de funções que exigirem formação em curso de educação profissional de

nível  médio.  O  objetivo  desta  emenda  é  permitir  o  ingresso  e  a  retenção  de

profissionais  mais  qualificados,  instituindo  regra  que  já  é  prevista  para  outras

carreiras, tais como as do Grupo de Atividades de Saúde.

A Emenda nº 2 cria  gratificação para servidores que ministrarem programas de

formação,  qualificação, capacitação, treinamento,  ou participarem da preparação e

realização de concursos públicos, com o intuito de suprir uma lacuna da legislação

vigente,  permitindo  a  remuneração,  em  caráter  extraordinário,  de  atividades

fundamentais para a implementação da política de desenvolvimento do servidor, bem

como para a realização de concursos públicos.

A Emenda nº 3 prevê o reposicionamento dos Assistentes Técnicos de Hematologia

e Hemoterapia no nível II da carreira, caso seja exigido curso técnico para o exercício

de suas funções. Essa medida corrige distorção no posicionamento de servidores da

HEMOMINAS que ingressaram no nível I da carreira, embora tenha sido exigida a

escolaridade correspondente ao nível II para o provimento dos cargos.

A Emenda nº 4 promove revisão das tabelas de vencimento básico das carreiras de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente Socioeducativo, a ser implementada em

três  etapas,  com  vigência  a  partir  de  dezembro  de  2012,  dezembro  de  2013  e

dezembro de 2014, com vistas à valorização dos servidores dessas carreiras.

A Emenda nº 5 honra compromisso do Governo com as entidades representativas

dos servidores, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao salário mínimo

vigente para servidores públicos civis e militares do Poder Executivo que cumprirem

jornada de trabalho de 40 horas semanais, observada a proporcionalidade em relação

às demais jornadas. Essa garantia também se aplica aos servidores inativos.

A Emenda nº 6 revoga dispositivo que prevê a dedução dos valores da GEDIMA,

percebida pelos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária, em caso de reajuste,

progressão ou promoção na carreira, assegurando, dessa forma, que a evolução na

carreira e os aumentos no vencimento básico possam gerar um acréscimo real  à

remuneração do servidor. Propõe-se, ainda, viabilizar a incorporação da GEDIMA aos

proventos  de  aposentadoria  e  pensões,  em  conformidade  com  as  regras  gerais

definidas pela legislação previdenciária.
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 2.571, de

2011:

Art. (...) - O art. 11 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  11  -  O  ingresso  em  cargo das  carreiras  de  Analista  Universitário,  Técnico

Universitário,  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  Analista  Universitário  da  Saúde

ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação

mínima em:

I - nível superior, conforme edital de concurso público, para as carreiras de Analista

Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II - para as carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde:

a) nível intermediário, para ingresso no nível I;

b) curso de educação profissional de nível médio, para ingresso no nível II.”.

(...)”

Art. (...) - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde que desempenham funções

que exijam formação em curso de educação profissional de nível médio e que, na

data de publicação desta lei, estiverem posicionados no nível I, serão posicionados

no nível II da carreira, nos termos de regulamento”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. (...) - Fica instituída a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, devida

ao servidor que, em caráter eventual:

I - for designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro de

bancas ou comissões de concursos públicos ou provas;

II - ministrar programas de formação, qualificação, capacitação ou treinamento;

III - participar do planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de

resultado de concurso público, desde que tais atividades não estejam incluídas entre

as suas atribuições permanentes.

§ 1º - Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo
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serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I  -  o  valor  da gratificação será calculado em horas,  observadas a natureza e a

complexidade da atividade exercida;

II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas

de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada

e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá

autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais;

III  -  o  valor  máximo  da  hora  trabalhada  corresponderá  a  2% (dois  por  cento),

incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública estadual.

§ 2º - A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as

atividades  referidas  nos  incisos  do  “caput”  forem  exercidas  sem  prejuízo  das

atribuições  do  cargo  de  que  o  servidor  seja  titular,  devendo  ser  objeto  de

compensação  de  carga  horária  quando  desempenhadas  durante  a  jornada  de

trabalho.

§  3º  -  A Gratificação por  Encargo de Curso  ou  Concurso  não se  incorpora  ao

vencimento  ou  remuneração  do  servidor  para  qualquer  efeito  e  não  poderá  ser

utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins

de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

§  4º  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  servidor  lotado  em  unidade

administrativa que tenha, por competência, qualquer atribuição ou função correlatas

às discriminadas nos incisos I e III do 'caput'.”

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. (...) - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia , de que trata a Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, lotados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais,  que  desempenham funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.
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EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. (...) - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2º da Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, para as carreiras de que tratam os

incisos V, VI e VII do art. 1º da referida Lei.

Art. (...) - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º da Lei nº 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida Lei.

Art. (...) - Ficam reajustados em 4,2176% (quatro vírgula dois mil cento e setenta e

seis milésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2014, os valores resultantes

da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art. 5º da Lei nº 19.576, de 2011,

para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 1º da referida Lei.

Art.  (...)  -  Os  reajustes  previstos  nos  artigos  desta  Emenda  aplicam-se  aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente, bem como, no que couber, aos

valores das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente Socioeducativo previstos no inciso VIII

do art. 1º da Lei nº 19.576, de 2011.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. (...)  - Fica assegurado ao servidor público civil  e ao militar da administração

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado, que cumpra jornada

de trabalho de quarenta horas semanais, vencimento básico não inferior ao salário

mínimo fixado em lei, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.

§ 1º -  Para os  fins  do disposto no “caput”,  os valores da Vantagem Temporária

Incorporável - VTI - de que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, poderão

ser incorporados, total ou parcialmente, ao vencimento básico do servidor.

§ 2º - O disposto no “caput” aplica-sa ao provento básico correspondente à tabela

de vencimento de quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade em caso
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de valor previsto em tabela correspondente a jornada de trabalho inferior.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 2.571, de

2011:

Art. (...) - O § 4º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 4º - A GEDIMA será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.571/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 139/2011*

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetida  à

apreciação dessa Egrégia Assembleia, Projeto de lei complementar que aperfeiçoa o

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Estado de Minas

Gerais.

O projeto encaminhado tem como objetivo, além de outros de grande relevância,

alterar  a  legislação  com  vistas  a  promover  melhor  distribuição  das  receitas  e

encargos  previdenciários  entre  os  fundos  responsáveis  pelo  pagamento  dos

benefícios de que trata a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

Com o advento da Lei Complementar nº 110, de 28 de dezembro de 2009, o Fundo

Financeiro  de  Previdência  -  FUNFIP  -  assumiu,  adicionalmente  ao  período

originalmente previsto pela Lei Complementar nº 64, de 2002, os benefícios do Fundo

de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG - até o ano de 2012.
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Ocorre que, ao estabelecer um período adicional para que o FUNFIP suportasse

benefícios em lugar do FUNPEMG, a Lei Complementar nº 110, de 2009, não previu

que os  montantes relativos  à  Compensação Financeira  entre o  Regime Geral  de

Previdência Social - RGPS - e o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de

Minas Gerais, concernentes a esses benefícios, fossem destinados ao FUNFIP. Isso,

em  principio,  causa  distorções  no  sistema  de  previdência  relativas  aos  fundos

FUNPEMG e FUNFIP.

A partir de 2013 os recursos oriundos da compensação previdenciária com o RGPS

serão repassados ao respectivo Fundo previdenciário responsável pelo pagamento

do benefício concedido pelo regime próprio de previdência estadual de que trata a Lei

Complementar  nº  64,  de  2002.  Dessa  forma  fica  assegurado  a  cada  fundo  o

recebimento integral dos valores gerados pela compensação previdenciária relativa

aos seus respectivos segurados.

Propõe-se, ainda, no intuito de garantir maior celeridade e melhor controle, que os

benefícios  de  Licença-Saúde,  Licença-Maternidade  e  Salário-Família,  por  estarem

diretamente associados ao período de atividade laboral do servidor, sejam tratados

como benefícios  estatutários,  cuja  competência  pelo  processamento  e  ônus  pela

concessão seja do respectivo Poder, órgão ou entidade responsável por arcar com

remuneração  do  servidor.  Em  decorrência  da  desoneração  dessas  obrigações  a

alíquota patronal recolhida ao FUNPEMG a partir de 2013 passará a ser de dezenove

por cento.

Importante ressaltar que as alterações propostas não representam para o servidor

qualquer  diminuição  de  benefícios,  tampouco  modificação  na  sua  alíquota  de

contribuição.

Assim, para dirimir a distorção apontada e aperfeiçoar o sistema de previdência do

Estado de Minas Gerais, assegurando-lhe o equilíbrio necessário, é que encaminho

este Projeto.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar a presente

proposição.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - Os arts. 6º, 28, 37, 39, 50, 56 e 70 da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6º  -  São  benefícios  assegurados  com  recursos  do  Regime  Próprio  de

Previdência Social:

I - ao segurado, aposentadoria; e

II - ao dependente, pensão por morte.

Art. 28 - (...)

§  1° -  A alíquota  de  contribuição  patronal,  até  31  de  dezembro  de  2012  será

equivalente:

(...)

§ 4º - A partir de 1º de janeiro de 2013, a alíquota patronal é de 19% (dezenove por

cento).

Art. 37 - (...)

§ 1º - Excluem-se do disposto no “caput” as contribuições do servidor aposentado

em cargo efetivo no qual foi provido após 31 de dezembro de 2001 e do beneficiário

de pensão devida pelo falecimento do servidor titular de cargo efetivo provido após 31

de dezembro de 2001, cujo benefício seja arcado com recursos do FUNPEMG, as

quais serão integralmente repassadas ao FUNPEMG a partir de 2013, observado o

disposto no § 3º do art. 28 desta Lei Complementar.

(...)

Art. 39 - Compete ao Estado, por meio do FUNFIP, assegurar:

I - os benefícios de aposentadoria:

a) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido até 31 de

dezembro de 2001;

b) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012;

II - os benefícios de pensão por morte:
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a)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

b)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto

neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012.

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no FUNFIP:

(...)

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art.  201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo FUNFIP.

(...)

Art. 56 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de receita:

(...)

IV - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art. 201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo FUNPEMG.

(...)

Art. 70 - À servidora efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial de criança para

fins  de  adoção  será  concedida  licença-maternidade,  à  conta  de  recursos  do

respectivo Poder, órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da

respectiva servidora, pelo período de:

(...)”

Art. 2º - O Anexo a que se refere o art. 37 da lei Complementar nº 64, de 2002,

passa a vigorar na forma do Anexo desta lei complementar.

§ 1º - As alíquotas constantes na linha correspondente a 2012 do Anexo vigorarão

de 1º de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012.

§ 2º - As alíquotas constantes na linha correspondente a 2012-A do Anexo vigorarão

de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Art.  3º  -  Aos  servidores  efetivos  e  seus  dependentes,  à  conta  de  recursos  do

respectivo  Poder,  órgão  ou  entidade  responsável  por  arcar  com  as  respectivas

remunerações,  fica  garantida  a  concessão,  conforme  previsto  no  Estatuto  dos
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Servidores e legislação correlata vigente, dos seguintes direitos:

I - licença para tratamento de saúde, quando incapacitado temporariamente para o

exercício de suas atividades laborais, nos termos do regulamento;

II  -  licença  maternidade  por  cento  e  vinte  dias,  à  servidora  gestante,  com

remuneração integral, mediante apresentação de atestado médico oficial, bem como

a prorrogação por sessenta dias prevista em legislação específica;

III  -  abono-família,  devido  mensalmente  ao  servidor  de  baixa  renda,  segundo o

estabelecido no art.  13 da Emenda à Constituição da República nº  20,  de 15 de

dezembro de 1998, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a ele se

equipararem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou inválidos, nos termos do

regulamento;

IV  -  auxílio-reclusão,  devido  aos  dependentes  do  servidor  recolhido  à  prisão  e

reconhecido como de baixa renda, segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à

Constituição da República nº 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline

a matéria.

Art. 4º - Ficam revogados:

I - os arts. 16, 17, 18, 25 da Lei Complementar nº 64, 25 de março de 2002, e

II - o inciso III do art. 39, da Lei Complementar nº 64, de 2002.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei Complementar nº , de de de )

“ANEXO

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002)

* - A tabela contendo o anexo a que se refere o art. 2º da Lei Complementar acima

referida foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 140/2011*

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2011.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Em aditamento à Mensagem nº 106, de 5 de setembro do corrente ano, com a qual

encaminhei a essa egrégia Assembleia Legislativa projeto de lei  que recebeu o nº

2.355, objetivando aperfeiçoar a política remuneratória por subsídio das carreiras do

Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia

Militar, venho solicitar a Vossa Excelência que ao projeto originário sejam procedidas

as alterações constantes no anexo a esta mensagem, na forma de Substitutivo.

A  providência  tem  por  finalidade  promover  uma  padronização  do  regime

remuneratório  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  da  Educação  Básica  e  do

pessoal civil da Polícia Militar, bem como assegurar a aplicação das regras de revisão

de  posicionamento  conforme  o  tempo  de  serviço  a  todos  os  servidores  dessas

carreiras.

De outra parte, cuida-se, também, de assegurar a incidência de regras específicas

para  as  carreiras  do  magistério,  elaboradas  em  consonância  com  as  normas

pertinentes à aplicação do piso salarial  profissional nacional a que se refere a Lei

Federal nº 11.738, de 2008.

Anoto,  ainda,  que as modificações  propostas  possibilitam instituir,  no âmbito  do

Grupo de Atividades de Educação Básica e dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar,

uma política de carreira e remuneração que é, ao mesmo tempo, mais justa para os

servidores e financeiramente viável para o erário.

Ressalto, por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das medidas

previstas foram aprovados conforme a disponibilidade financeira e orçamentária e são

compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Enunciados, dessa forma, os fundamentos de minha iniciativa, submeto o assunto

ao exame dessa Augusta Assembleia.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade,  expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória das carreiras do Grupo de
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Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências.

Art. 1º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do art. 1º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004, e os incisos VII, VIII e IX do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004,

que, na data de publicação desta lei, estiver posicionado em tabela correspondente

ao regime do subsídio, fará jus à revisão do posicionamento, conforme o tempo de

efetivo exercício no cargo de provimento efetivo ocupado na data de publicação desta

lei, observada a tabela de tempo de serviço constante do Anexo I desta lei.

§ 1º - A aplicação do disposto no "caput" estende-se ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante

de cargo das  carreiras  de  que trata  o  "caput",  e  ao  servidor  que passou para  a

inatividade em cargo das carreiras de que trata o "caput", com direito à paridade e

que esteja posicionado em tabela correspondente ao regime do subsídio.

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o "caput" será implementado em etapas,

no período de 1º  de janeiro  de 2012 a 1º  de janeiro  de 2015,  conforme critérios

definidos em regulamento.

Art. 2º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

trata o art. 1º que estiver posicionado, na data de publicação desta lei, no regime

remuneratório  anterior  à  Lei  nº  18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  passará  a  ser

remunerado  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2011  por  subsídio,  considerando  seu

posicionamento em 1º de janeiro de 2011.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no art. 1º ao servidor de que trata este artigo.

Art. 3º - O disposto nos arts. 1º e 2º não se aplica ao servidor ocupante de cargo da

carreira de Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar.

Art. 4º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores dos subsídios  constantes das tabelas  das  carreiras  a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.

Art. 5º - O § 6º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º - (...)
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§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II desta lei.”

Art.  6º  -  O art.  12  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.12  -  Os  servidores  ocupantes  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerador por subsídio, fixado em parcela única, no

qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:

I - vencimento básico ou provento básico;

II - gratificação de dedicação exclusiva de que trata o "caput" do art. 5º da Lei nº

10.797, de 1992.”

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de

agosto de 2004, e de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de

que trata o art.  8º-D da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, estabelecida no

Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2012,

na forma do Anexo II desta lei.

Art.  7º  -  O art.  13  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

serão remunerador por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica incorporado o

vencimento básico ou o provento básico.”

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de

janeiro de 2012, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 8º - Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 29 - (...)

I - a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a quarenta por cento do subsídio do

cargo de Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de

2010, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;

II - a de Coordenador de Escola, correspondente a valor proporcional ao número de

turmas, conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei, observado o

limite máximo de quatro turmas; e

III  -  a  de  Coordenador  de  Posto  de  Educação  Continuada  -  PECON  -,

correspondente  a  valor  proporcional  ao  número  de  alunos,  conforme  a  tabela

constante no item V.2 do Anexo V desta lei.”

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput", a Lei nº 15.293, de 2004, fica

acrescida do Anexo V, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 9º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”

Art. 10 - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível  anterior,  na data da

promoção.”

Art.  11 - O § 1º do art. 8º-E da Lei  nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-E - (...)

§  1º  -  O  servidor  que  perceber  a  gratificação  de  função  de  Vice-Diretor,

correspondente a quarenta por cento do subsídio do cargo de Diretor de Escola - DVI,

a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, cumprirá jornada de trabalho

semanal de trinta horas.”
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Art. 12 - O § 3º do art. 15 da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, caso o servidor

pertença às carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º desta lei e receba

sua remuneração sob o regime de subsídio.”

Art.  13  -  O servidor  ocupante  de  cargo de  provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  de  Analista

Educacional  que exerça a atividade de Inspetor  Escolar  a que se refere a Lei  nº

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar,  de que trata a Lei  nº  15.301, de 2004, que, na data de

publicação  desta  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime

remuneratório anterior  à Lei  nº 18.975,  de 2010,  será reposicionado na tabela de

subsídio,  em 1º de janeiro de 2012,  correspondente à respectiva carreira e carga

horária de trabalho, observado o disposto no art. 14 desta lei, bem como os seguintes

critérios:

I  -  para  a  definição  do  nível  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor

em 31 de dezembro de 2011;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor da soma do vencimento básico correspondente à

tabela de que trata o Anexo V desta lei com as vantagens incorporáveis ao subsídio

nos termos do art. 2º da Lei nº 18.975, de 2010, a que fizer jus até 31 de dezembro

de 2011.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do "caput", o grau em que ocorrer o

posicionamento  do  servidor  corresponderá,  no  mínimo,  ao  previsto  na  tabela  de

tempo  de  serviço  de  que trata  o  Anexo  I  desta  lei,  considerando-se  o  tempo de

serviço na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2011.

§ 2º - O posicionamento na tabela do subsídio deverá resultar em acréscimo de, no
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mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2010.

§ 3º -  Quando o valor apurado nos termos do inciso II do "caput",  observado o

disposto no § 1º, não corresponder a um valor exato previsto nas tabelas constantes

nos Anexos I e II da Lei nº 18.975, de 2010, desprezados os centavos, o servidor será

posicionado no grau imediatamente superior.

§  4º  -  Caso o  valor  obtido  conforme o  critério  definido  no  inciso  II  do  "caput",

observado o disposto nos §§ 1º e 2º , seja superior ao valor do subsídio do último

grau  do  nível  em  que  ocorrer  o  posicionamento,  fica  assegurada  aos  servidores

ativos,  aos  inativos  e  aos  pensionistas  a  percepção  de  vantagem  pessoal

nominalmente identificada.

§ 5º - A vantagem pessoal de que trata o § 4º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do "caput", observado o disposto nos § § 1º e 2º deste artigo.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 4º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II da Lei nº 18.975, de 2010.

§  7º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II

da Lei nº 18.975, de 2010, o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga

horária.

Art. 14 - O reposicionamento de que trata o art.13 será efetivado em 1º de janeiro

de 2015 e os efeitos remuneratórios dele decorrentes serão antecipados de forma

gradativa no período de 2012 a 2015.

§ 1º - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a diferença entre o valor da

remuneração  decorrente  da  aplicação  do  disposto  no  art.  13  e  o  valor  da

remuneração correspondente  ao  posicionamento  do  servidor  em  1º  de  janeiro  de

2011 será percebida como vantagem temporária de antecipação de posicionamento -

VTAP, observado o seguinte escalonamento:

I  - em 1º de janeiro de 2012 o servidor receberá sua remuneração referente ao
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posicionamento de 1º de janeiro de 2011, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento)

do valor da VTAP de que trata o "caput" deste parágrafo;

II - em 1º de janeiro no ano de 2013 o servidor receberá sua remuneração referente

ao posicionamento de 1º de janeiro de 2011 acrescida de 50% (cinquenta por cento)

do valor da VTAP de que trata o "caput" deste parágrafo;

III  -  em  1º  de  janeiro  no  ano  de  2014  o  servidor  receberá  sua  remuneração

referente ao posicionamento de 1º de janeiro de 2011 acrescida de 75% (setenta e

cinco por cento) do valor da VTAP de que trata o "caput" deste parágrafo;

IV  -  em  1º  de  janeiro  no  ano  de  2015,  o  servidor  receberá  sua  remuneração

referente ao posicionamento de 1º de janeiro de 2011 acrescida de 100% (cem por

cento) do valor da VTAP de que trata o "caput" deste parágrafo, observado o disposto

no § 2º.

§ 2º - A efetivação do reposicionamento de que trata o art. 14 em 1º de janeiro de

2015 ensejará a incorporação integral da VTAP, com a qual ela se extingue.

§ 3º - A VTAP será recalculada, nos termos de regulamento, na mesma data em que

houver reajustes concedidos às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I e II

da Lei nº 18.975, de 2010, observados os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 4º  -  O reposicionamento de que trata o "caput" será formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação - SEE -, do

Comandante-Geral da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - SEPLAG.

Art.  15  -  O servidor  ocupante  de  cargo de  provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  de  Analista

Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar,  a que se refere a Lei nº

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, posicionado, na data

de publicação desta lei, nas tabelas de subsídio a que se refere a Lei nº 18.975, de

2010, será reposicionado conforme os critérios constantes nos arts. 13 e 14 desta lei.

Art. 16 - O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual  concluídas  nesse
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período serão considerados para fins  de  concessão de progressões e promoções

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único - Na aplicação do disposto no "caput", a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.

Art.  17 - O subsídio do servidor ocupante dos cargos de provimento efetivo das

carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e de

Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar, a que se refere a Lei

nº  15.293,  de  2004,  e  o  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em

Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, não poderá

ser  inferior  ao  piso  salarial  profissional  nacional  a  que  se  refere  a  Lei  Federal

nº11.738, 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação a carga

horária de trabalho.

Art. 18 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 2010, quando em exercício de

cargo de provimento em comissão e que esteja recebendo a remuneração integral do

cargo comissionado terá assegurado os adicionais por tempo de serviço adquiridos

até a data de publicação desta lei.

§  1º  -  O disposto  no "caput"  aplica-se somente nos casos em que o cargo de

provimento em comissão não for remunerado na forma de subsídio.

§ 2º - O servidor de que trata o "caput" não fará jus ao cômputo do tempo de serviço

para  aquisição de  novos  adicionais,  conforme disposto  no  §  5º  do  art.  283-A da

Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 19 - A progressão do servidor posicionado no último grau de cada nível das

tabelas de subsídio constantes dos Anexos I e II da Lei nº 18.975, de 2010 , que

preencher os requisitos definidos no art. 17 da Lei nº 15.293, de 2004, e no art. 14 da

Lei nº 15.301, de 2004, será definida em regulamento, observados os interstícios das
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referidas tabelas.

Art. 20 - Os parâmetros e critérios para aplicação do disposto no § 4º do art. 2º da

Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, serão estabelecidos em decreto.

Art. 21 - O § 2º do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35 - (...)

§ 2º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II do "caput" não

se incorporará à remuneração e nem servirá de base para o cálculo de nenhuma

outra  vantagem,  ressalvada  a  decorrente  de  gratificação  natalina  e  adicional  de

férias.”

Art. 22 - A aplicação do disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de

2007,  ao  pensionista  e  ao  servidor  que passou para  a  inatividade em cargo das

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 2010, com

direito à paridade.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 1º

de janeiro de 2012.

Art. 24 - Ficam revogados a partir de 1º de janeiro de 2012:

I - o Anexo I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005;

II - os itens V.5, V.4 e V.1 do Anexo V da Lei nº 15.784, de 2005;

III - o art. 126 e o Anexo XXX da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

IV - o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007;

V - os arts. 3º, 7º, 8º e os Anexos III e IV da Lei nº 18.802, de 31 de março de 2010;

VI -  § 7º do art. 4º,  os arts. 5º, 6º, 9º, o parágrafo único do art. 16, o art. 21 e as

tabelas correspondentes à carga horária de trinta horas semanais constantes no item

I.1 do Anexo I e no item II.1 do Anexo II da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010; e

VII - o § 1º do art. 35 e os arts. 36, 37, 39 e 40 da Lei Delegada nº 182, de 21 de

janeiro de 2011.

ANEXO I

(a que se refere o "caput" do art. 1º da Lei nº , de de 2011)

*  -  O Anexo I,  a que se refere o “caput”  do art.  1º  da Lei  nº...,  de de 2011, foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

* - O Anexo II, a que se refere o art. 6º da Lei nº..., de de 2011, foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

Tabela de Subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Escola

*  -  O  Anexo  III,  contendo  a  Tabela  de  Subsídio  do  Cargo  de  Provimento  em

Comissão  de  Secretário  de  Escola,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.11.2011.

ANEXO IV

(a que se refere o parágrafo único do art. 8º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* - O Anexo IV,  contendo a Gratificação de Função de Coordenador de Escola, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.11.2011.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

PECON

* - O Anexo IV,  contendo a Gratificação de Função de Coordenador de Posto de

Educação  Continuada  –  PECON, foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.11.2011.

ANEXO V

(a que se refere o inciso II do art.13 da Lei nº , de de de 2011)
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V.1 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica -

PEB

Carga horária: 24 horas

*  -  O  Anexo  V,  contendo  o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Professor  de

Educação  Básica  –  PEB,  carga  horária  24  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.11.2011.

V.2  -  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica

V.2.1 - Carga horária: 24 horas

*  -  O Anexo V,  contendo o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em

Educação Básica, carga horária 24 horas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

23.11.2011.

V.2.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  O Anexo V,  contendo o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em

Educação Básica, carga horária 40 horas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

23.11.2011.

V.3 - Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica

da Polícia Militar

Carga horária: 24 horas

*  -  O  Anexo  V,  contendo  o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Professor  de

Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 24 horas, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 23.11.2011.

V.4  -  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar

V.4.1 - Carga horária: 24 horas

*  -  O Anexo V,  contendo o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em

Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 24 horas, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 23.11.2011.

V.4.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  O Anexo V,  contendo o  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em

Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 40 horas, foi publicado no “Diário do
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Legislativo”, de 23.11.2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte

Verde, com sede no Município de Camanducaia.

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 622/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Hotéis e Pousadas de Monte Verde, com sede no Município de Camanducaia, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  congrega  empresas  de

hospedagem e atividades similares na área turística.

A instituição tem como principais objetivos fomentar o desenvolvimento da hotelaria

e  do  comércio  nessa  região,  com  vistas  ao  incremento  do  turismo;  promover

atividades esportivas e culturais,  visando ao bem-estar social,  à fraternidade e ao

congraçamento  da  classe  hoteleira;  realizar  eventos  como  cursos,  encontros,

congressos  e  exposições  do  setor  industrial  hoteleiro,  contribuindo  para  seu

aperfeiçoamento  técnico;  zelar  pela  preservação  do  meio  ambiente  e  estimular  o

desenvolvimento sustentável;  cuidar  da manutenção da via de acesso e do portal

principal do Distrito de Monte Verde.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Associação de Hotéis e Pousadas de

Monte Verde em prol do desenvolvimento turístico dessa localidade, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 622/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.091/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Amazonas Country Clube 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 a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.091/2011 pretende declarar de utilidade pública o Amazonas

Country Clube  de  João Monlevade,  com  sede no Município  de  João  Monlevade,

pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos, que congrega pessoas que

criam ou exercem atividades ligadas a cavalos na região.

A instituição tem como principais  objetivos promover  o crescimento qualitativo e

quantitativo do rebanho equino; participar de exposições, provas e concursos; realizar

leilões  e  feiras  para  incentivar  a  comercialização  de  cavalos;  possibilitar  a  seus

associados  conhecimento  e  atualização  constante  sobre  a  criação  e  seu

desenvolvimento,  assistência  técnica  e  formação  de  mão  de  obra;  organizar

encontros de caráter social para a integração entre seus associados e entre estes e a

comunidade.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo Amazonas Country Clube de João

Monlevade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.091/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.



1232
____________________________________________________________________________

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.151/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o Projeto de Lei nº 2.151/2011 visa dar a

denominação de Aeroporto Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco ao Aeroporto

Regional da Zona da Mata.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.151/2011 tem por finalidade dar a denominação de Aeroporto

Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco ao Aeroporto Regional da Zona da Mata,

localizado entre os Municípios de Rio Novo e Goianá.

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 de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  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
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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 pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

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, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.151/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º,  a  denominação  “Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero

Franco” por “Presidente Itamar Franco”.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Rosângela  Reis  –  Fabiano  Tolentino  –

André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.151/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei  em epígrafe visa dar a

denominação de Aeroporto Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco ao Aeroporto

Regional da Zona da Mata.

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 2.151/2011 tem por finalidade dar a denominação de Aeroporto

Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco ao Aeroporto Regional da Zona da Mata,

localizado entre os Municípios de Rio Novo e Goianá.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que tem como finalidade utilizar, na denominação proposta, apenas o

nome Itamar Franco, que foi como o político mineiro ficou conhecido por todos os

brasileiros.

O Aeroporto Regional da Zona da Mata foi construído com o objetivo de atender às

microrregiões exportadoras como Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Barbacena, São João

del-Rei e Viçosa, além de servir como terminal comercial de passageiros.

Com relação à homenagem que se pretende prestar ao Presidente Itamar Franco,

vale lembrar que ele 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. Sua família 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, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB

–, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Juiz de Fora de 1967 a 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. Defendeu a campanha pelo

restabelecimento das eleições diretas e votou 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



1235
____________________________________________________________________________

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” de

Collor, 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

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, 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.
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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.

Pelas  razões  aduzidas,  entendemos  justa  e  meritória  a  atribuição  do  nome de

Itamar  Franco  para  denominar  o  Aeroporto  Regional  da  Zona da Mata,  deixando

gravado na memória dos mineiros o exemplo de um cidadão que exerceu a função

pública com dignidade e honestidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.151/2011,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.218/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no Município

de Itajubá.
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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 2.218/2011 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Nova Jerusalém, com sede no Município de Itajubá, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o amparo, a recuperação e a

reabilitação física, mental, moral e social de pessoas dependentes de entorpecentes,

álcool e drogas afins.

No cumprimento de seu objetivo, a instituição mantém e desenvolve programas que

assegurem aos assistidos seus direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao esporte,  ao lazer,  à  reintegração social,  à  dignidade,  ao respeito,  à

liberdade e à convivência familiar.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Casa  de

Recuperação Nova Jerusalém, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.218/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.473/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.473/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais  de Cachoeira Alegre,  com sede no Município de Barão do

Monte Alto, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a  defesa  dos  interesses  e  direitos  de  seus  associados  e  a  melhoria  de  suas

condições de vida.

Com esse propósito, a instituição promove a compra coletiva de insumos básicos,

bens de consumo, de uso pessoal e de gêneros de primeira necessidade;  presta

serviços  de  transporte,  beneficiamento,  transformação,  industrialização,

armazenamento,  classificação  e  embalagem  da  produção  local;  realiza  a

comercialização  coletiva  da  produção  local;  incentiva  programas  de  apoio  à

agricultura  familiar  baseados  nos  princípios  de  agroecologia;  busca  o

aperfeiçoamento do processo produtivo; e contribui para o fomento e a racionalização

das explorações agropecuárias.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Produtores  Rurais  de  Cachoeira  Alegre,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.473/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.491/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Operário  Esporte  Clube,  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.
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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 2.491/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Operário Esporte Clube, com sede no Município de Lavras, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prática do esporte amador, em

especial nas modalidades de futebol de campo e futsal.

As  modalidades esportivas  desenvolvidas pela  instituição  têm caráter  amador  e

estão voltadas apenas para o incentivo e desenvolvimento do esporte nas categorias

pré-mirim,  mirim,  infantil,  aspirante,  titular  e  veterano,  tanto  masculino  quanto

feminino.

Está comprovado 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.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Operário  Esporte

Clube, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.491/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.568/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União de Congados e Moçambiques de Monte Alegre

de Minas – Ucommam –, com sede no Município de Monte Alegre 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 2.568/2011 pretende declarar de utilidade pública a União de

Congados e Moçambiques de Monte Alegre de Minas – Ucommam –, com sede no

Município de Monte Alegre de Minas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, voltada para a união dos movimentos populares de congados e

moçambiques da região.

A instituição  tem  como  principais  objetivos  fomentar  a  difusão  de  movimentos

culturais, literários e artísticos; apoiar ações solidárias de organizações dedicadas a

serviços comunitários; criar um sistema integrado entre as instituições de congado e

moçambique da região,  buscando  o  aperfeiçoamento  qualitativo  de  sua produção

artística e cultural; promover eventos de interesse da coletividade, especialmente dos

congadeiros e moçambiqueiros.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela União de Congados e Moçambiques

de Monte Alegre de Minas em prol da preservação da cultura regional, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.568/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.598/2011

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 de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

com sede no Município de Lagoa da Prata.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2011 e distribuída às
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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 2.598/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –  com  sede  no

Município de Lagoa da Prata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  57,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  ou  assistencial,  com  personalidade  jurídica;  e,  no  art.  59,  que  as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.598/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis – Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.208/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.208/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.116/2009, “institui o programa

de incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais no Estado”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/04/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em questão tem por escopo criar o programa de incentivo à produção de

cervejas e chopes artesanais no Estado.

Consta na justificação do projeto que,  no Brasil,  o  mercado das cervejas  e dos

chopes artesanais tem-se expandido em progressão geométrica, e Minas Gerais já

produz quase 500 mil litros de cerveja artesanal por mês. O consumidor mineiro tem

buscado  esse  tipo  de  produto,  feito  exclusivamente  com  cereais  maltados,  em

atenção  à  denominada  Lei  Alemã de  Pureza,  que  proporciona  a  depuração  dos

sabores  dessa  bebida.  Percebe-se,  portanto,  que  o  tema de  que  trata  o  projeto

mostra clara adequação ao contexto existente em Minas Gerais.

Passamos a analisar o projeto.

Primeiramente,  os  projetos  de  lei  instituindo  programas  têm  características

eminentemente administrativas, constituindo, portanto, matéria atinente ao campo de

atribuições do Executivo, Poder que é titular da competência constitucional para a

prestação dos serviços públicos.

Conforme bem se sabe, o art. 2º da Constituição da República determina o princípio

da separação dos Poderes, peça basilar na estruturação do regime democrático que

hoje marca a maior parte dos Estados ocidentais. Tal princípio, em que pese o fato de

não  ser  absoluto,  dispõe  que  determinadas  atividades  devem  ser  prestadas  pelo

Poder Executivo, sem ingerência legislativa no que se refere à tomada de decisões

meritórias, sob pena de descaracterização da administração pública.

Por  outro  lado,  a  leitura  dos  demais  dispositivos  da  proposição  poderia,

aparentemente, ensejar a argumentação de que, na realidade, o projeto redunda em

renúncia de receita,  o que demandaria a observância de  determinados requisitos,

notadamente os que constam no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de
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4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sendo  assim,  e  considerando  que  a  iniciativa  parlamentar  tem  como  foco  o

aumento na geração de empregos pelo setor, além do fomento da economia local,

julgamos  necessário  promover  algumas  alterações  na  proposição  por  meio  do

Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste parecer.

Ressalte-se,  finalmente,  que  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,

oportunamente,  examinará  a  matéria  em  exame  à  luz  da  legislação  pertinente,

notadamente quanto às questões relativas à desoneração tributária.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 1.208/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre medidas para o incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O Estado adotará  medidas  para  a  concessão  de  tratamento  tributário

diferenciado às microcervejarias de crédito presumido, observados os termos e as

condições previstos em regulamento.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I – microcervejaria a empresa cuja soma da produção anual de cerveja e chope não

seja superior a 5.000.000 liltros (cinco milhões de litros), considerados todos os seus

estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou à controladora;

II – cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de mosto cujo extrato

primitivo  contenha,  no  mínimo,  80%  (oitenta  por  cento)  de  cevada  malteada  ou

extrato de malte, conforme registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

Art. 2º – As medidas previstas no art. 1° poderão i ncluir a redução do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – que incidir nas

saídas de cerveja e chope artesanal.

Parágrafo  único  –  O  benefício  previsto  neste  artigo  ficará  limitado  à  saída  de
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200.000 litros (duzentos mil litros) de cerveja ou chope artesanal por mês e abrangerá

a parcela relativa ao imposto retido por substituição tributária.

Art.  3º  –  As  medidas  de  incentivo  implementadas  nos  termos  desta  lei  não se

aplicam ao contribuinte em débito com a Fazenda Estadual.

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Fabiano

Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.261/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 2.261/2011, “dispõe

sobre  a  destinação de  percentual  da  receita  oriunda  da  arrecadação  do  Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011,  foi  a  proposição  distribuída  à

Comissão de Constituição e Justiça 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  em  tela  dispõe,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  que  o  Imposto  sobre

Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –,  arrecadado  sobre  veículos

registrados  e  licenciados,  inscritos  ou  matriculados  no  Município  com  menos  de

trezentos  mil  habitantes,  terá  1%  da  quota  pertencente  ao  Estado  destinado  ao

custeio das pessoas jurídicas de direito privado filantrópicas ou sem fins lucrativos,

contratadas ou conveniadas com o poder público estadual, que participam de forma

complementar ao Sistema Único de Saúde com atendimento médico e pronto-socorro

no respectivo Município.

Além disso, no parágrafo único do art. 1º, estabelece que o citado percentual incide

sobre  os  juros,  a  multa  moratória  e  a  correção  monetária  arrecadados  como

acessórios do IPVA.
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No art. 2º, dispõe que os recursos obtidos serão imediatamente transferidos para

um fundo próprio a ser criado na instituição financeira responsável pelo repasse às

entidades  de  saúde  referidas  anteriormente,  por  meio  do  próprio  documento  de

arrecadação.  Determina,  ainda,  conforme  disposto  no  art.  3º,  que  os  agentes

arrecadadores  farão  o  depósito  dos  valores  independentemente  de  ordem  das

autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal.

Por fim, em seu art. 4º, fixa o dia em que os repasses deverão ser efetuados e

estabelece que os valores serão repartidos em frações idênticas no caso em que

houver mais de uma entidade contratada ou conveniada no Município.

Passamos, então, à análise do projeto.

Ressaltamos que o art. 167, IV, da Constituição da República de 1988, prevê que é

vedada vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e

159,  a destinação de recursos para as  ações e serviços públicos de saúde,  para

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  e  para  realização  de  atividades  da

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º,

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação

de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo.

Dessa forma, a Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos a

uma despesa específica,  o  que é afastado apenas  nas hipóteses  expressamente

ressalvadas,  que  abrangem  a  destinação  de  recursos  para  as  ações  e  serviços

públicos de saúde.

No  que  tange  à  saúde,  o  art.  77,  II,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias,  dispõe que,  no  caso dos  Estados e  do  Distrito  Federal,  os  recursos

mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes a doze

por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos

recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, deduzidas as

parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

No entanto, ainda que se entendesse que as entidades contempladas pelo projeto

integram as ações e serviços públicos de saúde, a medida esbarra em outra questão

de  ordem  constitucional,  qual  seja,  a  iniciativa  para  dispor  sobre  matéria
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orçamentária.

Isso porque o art. 165, III, da Constituição Federal, confere privativamente ao Chefe

do Poder Executivo a iniciativa de leis que cuidem de matéria orçamentária.  Além

disso,  analisando a  matéria  sob  a  ótica  do  princípio  da  separação  dos  Poderes,

cumpre-nos salientar que é função precípua do Poder Executivo administrar, cabendo

a  ele  examinar  a  conveniência  e  a  oportunidade  da  aplicação  de  recursos  em

determinada ação de saúde, sob pena da retirar do Governador a discricionariedade

para decidir em que aplicar os recursos orçamentários.

Esse tem sido o entendimento adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Vejamos, a título de exemplificação, alguns julgados:

“Art.  202 da Constituição do Estado do Rio  Grande do Sul.  Lei  estadual  9.723.

Manutenção e desenvolvimento do ensino público. Aplicação mínima de 35% [trinta e

cinco por cento] da receita resultante de impostos. Destinação de 10% [dez por cento]

desses recursos à manutenção e conservação das escolas públicas Estaduais. Vício

formal. Matéria orçamentária. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Afronta

ao disposto nos arts. 165, III, e 167, IV, da CF. (...) A determinação de aplicação de

parte  dos  recursos  destinados  à  educação  na  ‘manutenção  e  conservação  das

escolas públicas estaduais’ vinculou a receita de impostos a uma despesa específica

– afronta ao disposto no art. 167, IV, da CF/1988.” (ADI 820, Rel. Min. Eros Grau,

julgamento em 15-3-2007, Plenário, DJE de 29-2-2008.)

“Constitucional.  Financeiro.  Norma constitucional  estadual  que destina parte  das

receitas orçamentárias a entidades de ensino. Alegado vício de iniciativa. Constituição

do Estado de Minas Gerais, arts. 161, IV, f e 199, §§ 1º e 2º. Processual civil. Recurso

extraordinário. Pedido de intervenção como Assistente Simples.

Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se discute a validade dos arts. 161, IV,

f e 199, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada

pela Emenda Constitucional Estadual 47/2000. Alegada violação dos arts. 61, § 1º, II,

b, 165, III, 167, IV e 212 da Constituição.

Viola a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária a

norma que disponha, diretamente, sobre a vinculação ou a destinação específica de

receitas  orçamentárias  (art.  165,  III,  da  Constituição).(...)”  (ADI  2.447,  Rel.  Min.



1247
____________________________________________________________________________

Joaquim Barbosa, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 4-12-2009.)

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.261/2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Fabiano  Tolentino  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.538/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em tela,  de  autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  tem como

objetivo proibir a inserção de mensagens de voz com cobrança pelas empresas de

telefonia móvel, durante as ligações efetuadas por clientes.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído

preliminarmente às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira

e Orçamentária e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em comento pretende proibir a inserção de mensagens de voz, pelas

empresas de telefonia móvel, com cobrança relativa à prestação dos seus serviços,

durante as ligações efetuadas por clientes.

A Constituição  Federal,  no  inciso  XI  do  art.  21,  atribui  à  União  a  competência

exclusiva  para  explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou

permissão, os serviços de telecomunicações,  assim como a competência privativa

para legislar a respeito desses serviços, como disposto no art. 22, IV.

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, ao dirimir as controvérsias relativas à

legislação dos Estados que dispõe sobre a matéria, entende que a competência para

regulamentar a prestação do serviço é privativa do ente que detém sua titularidade.

Vejamos, sob esse aspecto, o seguinte julgado dessa Corte Constitucional:
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“Ação direta de inconstitucionalidade – concessão de serviços públicos – invasão,

pelo Estado-membro, da esfera de competência da União e dos Municípios -  ADI

2337-MC/SC, Relator: Ministro Celso de Melo, DJ 26/06/2002.

Os Estados-membros – que não podem interferir na esfera das relações jurídico-

contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal

ou  o  Município)  e  as  empresas  concessionárias  –  também  não  dispõem  de

competência  para  modificar  ou  alterar  as  condições,  que,  previstas  na  licitação,

acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União

(energia elétrica – CF, art. 21, XII, 'b') e pelo Município (fornecimento de água – CF.

Art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa

ingerência  normativa,  ao  determinar  a  suspensão  temporária  do  pagamento  das

tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos, afetar o equilíbrio financeiro

resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo”.

Conforme explanado anteriormente,  a competência para explorar os serviços de

telefonia  é  privativa  da  União,  a  quem  cabe,  portanto,  discipliná-los,  o  que,  a

propósito, já se efetivou por meio dos atos normativos oriundos da Agência Nacional

de Telecomunicações, autarquia criada pela Lei nº 9.472, de 16/7/97, que funciona

como órgão regulador do sistema de telecomunicações do País.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.538/2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Rosângela Reis - Fabiano

Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.699 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.699/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

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, foi

aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.699/2011

Declara 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação 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.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.025 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.025/2011, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de Sapucaia LateMia, com sede

no Distrito de Sapucaia, no Município de Caratinga, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.025/2011

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais  de Sapucaia –

LateMia, com sede no Município de Caratinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Protetora dos Animais de

Sapucaia – LateMia, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.094 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.094/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Délio  Malheiros,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Protetora  dos  Animais,  com  sede  no

Município de Além Paraíba, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.094/2011

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais S.O.S. Amor – APA

SOS Amor –, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Protetora dos Animais

S.O.S. Amor – APA SOS Amor –, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.234 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.234/2011, de autoria do Deput ado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com sede no

Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.234/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com

sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Lavrense de Proteção aos

Animais, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.240 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.240/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara  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, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.240/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Organização  Não  Governamental  Conselho  de

Desenvolvimento da Cachoeira Alta e Proteção da Nascente do Rio Pomba - ONG

Coderio -, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a Org anização Não Governamental

Conselho de Desenvolvimento da  Cachoeira Alta e Proteção da Nascente do Rio
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Pomba - ONG Coderio -, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.288 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.288/2011, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  aos  Animais  Orcino  Guimarães  -

Esperança Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.288/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  aos  Animais  Orcino

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção aos Animais

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.303 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.303/2011, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública  a  Associação de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  de

Patos de Minas – Apac –, 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,



1253
____________________________________________________________________________

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.303/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac – de Patos de Minas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Patos de Minas, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.315 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.315/2011, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

com sede no Município de Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.315/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac – de Paracatu, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Paracatu, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.347 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.347/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com  sede  no  Município  de  Belo  Oriente,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.347/2011

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional  de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Belo Oriente.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 131 a 140/2011 (encaminhando o Projeto de Lei nº

2.656/2011,  a  Indicação  nº  34/2011,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.657  a  2.661/2011,

emendas ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, o Projeto de Lei Complementar nº 22/2011

e substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.355/2011, respectivamente), do Governador do

Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.662 a 2.679/2011 - Requerimentos nºs 1.884 a 1.898/2011 -

Requerimentos  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  do  Deputado  Fred  Costa  -

Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira  -

Comunicações:  Comunicação do  Deputado  Tiago Ulisses  -  Questões  de  ordem -

Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Oradores  Inscritos:  Discurso  do  Deputado

Gustavo  Corrêa;  questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;

inexistência de número regimental para continuação dos trabalhos - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever

Lopes -  Ana Maria Resende -  André Quintão - Anselmo José Domingos -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de

Castro - 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
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Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - 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.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 131/2011

- A Mensagem nº 131/2011 e o Projeto de Lei nº 2.656/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 132/2011

- A Mensagem nº 132/2011 e a Indicação nº 34/2011 foram publicadas na edição

anterior.

MENSAGEM Nº 133/2011

- A Mensagem nº 133/2011 e o Projeto de Lei nº 2.657/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 134/2011

- A Mensagem nº 134/2011 e o Projeto de Lei nº 2.658/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 135/2011
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- A Mensagem nº 135/2011 e o Projeto de Lei nº 2.659/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 136/2011

- A Mensagem nº 136/2011 e o Projeto de Lei nº 2.660/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 137/2011

- A Mensagem nº 137/2011 e o Projeto de Lei nº 2.661/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 138/2011

-  A Mensagem  nº  138/2011  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011  foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 139/2011

- A Mensagem nº 139/2011 e o Projeto de Lei  Complementar  nº  22/2011 foram

publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 140/2011

- A Mensagem nº 140/2011 e substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.355/2011 foram

publicados na edição anterior.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

solicitando  a  esta  Casa  empenho  para  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011  seja

incluído  na  pauta  do  Plenário  e  aprovado.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.125/2011.)

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

encaminhando relatório do impacto orçamentário-financeiro decorrente das despesas

previstas  no  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011  e  solicitando  a  este  Legislativo  sejam

apresentadas  ao  projeto  emendas  com  o  objetivo  que menciona.  (-  Anexe-se  ao

Projeto de Lei nº 2.391/2011.)

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

agradecendo o empenho deste Legislativo para a aprovação do Projeto de Lei nº

2.453/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.453/2011.)

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio
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Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.122/2011,  em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 2.122/2011.)

Da  Sra.  Kênnya  Kreppel  Dias  Duarte,  Intendente  da  Cidade  Administrativa,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.039/2011,  do  Deputado

Rogério Correia.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

esclarecimentos sobre a viabilidade econômica e financeira do Fundo de Erradicação

da Miséria. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.446/2011.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  encaminhando

esclarecimentos  sobre  o  impacto  financeiro  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.571/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.571/2011.)

Do  Sr.  Rogério  Avelar,  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  encaminhando  a  este  Legislativo  convite  para

participar  da  mesa  de  abertura  do  Fórum  Permanente  –  Municipalização  dos

Objetivos do Milênio na RMBH, em 22/11/2011.

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 em caminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.662/2011

Torna  obrigatória  a  instalação  de  sistema  de  monitoramento  de  segurança  por

câmeras de vídeo em eventos temporários com mais de três mil espectadores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a instalação de sistema de monitoramento de segurança por

câmeras  de  vídeo  em  eventos  temporários  com  previsão  de  mais  de  três  mil

espectadores.

Parágrafo único - A instalação e a operação do sistema a que se refere o “caput”

serão de responsabilidade do promotor do evento.

Art.  2º  – As especificações técnicas e operacionais a serem observadas para a
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instalação  e  operação  do  sistema  de  que  trata  esta  lei  serão  definidas  em

regulamento.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a:

I – interdição imediata do evento;

II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a ser

aplicada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Este  projeto  de  lei  obriga  os  produtores  de  eventos  públicos

temporários  que  contem  com a participação  de  mais  de  três  mil  espectadores  a

instalarem no local de realização monitoramento de segurança por câmera. Trata-se

de medida que visa conferir maior segurança à integridade física e patrimonial dos

participantes,  tendo em vista que a  aglomeração de pessoas aumenta o risco de

conflitos violentos bem como de condutas delituosas. A instalação do monitoramento

por  câmeras  certamente  inibirá  a  atuação  de  vândalos  e  permitirá  à  autoridade

policial identificar os autores de eventuais crimes e puni-los adequadamente.

-  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 2.663/2011

Dispõe sobre a utilização de aparelhos sonoros no transporte coletivo metropolitano

e intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  vedada  aos  usuários  do  transporte  coletivo  metropolitano  e

intermunicipal  a  utilização  de  aparelhos  sonoros  na  modalidade  “viva-voz”,  “alto-

falante” e similares.

Parágrafo único - Não se incluem na proibição prevista no “caput”:

I - a utilização de aparelhos sonoros com fones de ouvido;

II - sons produzidos pelo próprio meio de transporte.

Art.  2º  -  As  empresas  permissionárias  de  transporte  público  deverão  avisar  os
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usuários, mediante afixação de quadro informativo, da proibição de que trata esta lei.

§ 1° - O descumprimento do disposto no “caput” dest e artigo sujeita o infrator às

seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 2° - Em caso de reincidência, a penalidade será a plicada proporcionalmente à

capacidade econômica do fornecedor, à abrangência do transporte e à quantidade de

passageiros transportados, podendo ser aumentada até o décuplo da multa prevista.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o usuário, mediante prévia

advertência, à penalidade de não ser transportado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo desta proposição é resguardar o direito ao sossego dos

usuários  do  transporte  coletivo  intermunicipal.  Não  obstante  a  poluição  sonora

produzida  no  trânsito,  como  barulho  de  motores,  buzinas,  frenagens  bruscas,

abertura e fechamento de portas, entre outros, os usuários do transporte público são,

muitas vezes, submetidos ao barulho produzido por portadores de aparelhos sonoros

pessoais.

Como  o  próprio  nome  indica,  o  transporte  público,  utilizado  por  número

indeterminado de pessoas diariamente, deve ser tratado como tal, e seus usuários

devem  ter  comportamento  condizente  com  esse  modal  de  transporte.  Esse

comportamento  se  caracteriza  pelo  respeito  aos  demais  usuários  do  transporte

coletivo,  seja  dando  passagem,  seja  respeitando  os  assentos  preferenciais,  seja

ouvindo  aparelhos eletrônicos com uso de  fone de  ouvido,  prática  que evita  que

outros usuários se sintam prejudicados.

Estabelece a Constituição, em seu art. 23, VI, a competência comum entre a União,

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para combater a poluição em qualquer

das suas formas, e a poluição sonora, como se observa no caso em comento, deve

ser atenuada em prol da saúde pública.

Nesses termos conto com a aprovação deste projeto.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.437/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.664/2011

Institui no Estado o Programa de Terapias Integrativas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído por esta lei  o Programa de Terapias Integrativas, para o

atendimento da população do Estado,  objetivando seu bem-estar e a melhoria da

qualidade de vida.

Art. 2º - São objetivos específicos do Programa:

I  -  a  promoção da saúde e a prevenção de doenças por  meio de práticas que

utilizem basicamente os recursos naturais;

II - a implantação de terapias integrativas junto às unidades de saúde e hospitais

públicos  do  Estado,  com  as  seguintes  modalidades:  massoterapia,  fitoterapia,

homeopatia,  terapia  floral,  acupuntura,  hidroterapia  e  termais,  cromoterapia,

aromaterapia,  arteterapia,  ayurvédica,  bioenergética,  oligoterapia,  geoterapia,

quiropraxia, iridologia, hipnose, psicanálise, reiki, trofoterapia, radiestesia, naturologia,

ortomolecular, ginástica terapêutica e terapia da respiração.

III  -  o  estímulo  à  utilização  de  técnicas  de  avaliação  energética  das  terapias

naturais;

IV - a divulgação dos benefícios decorrentes das terapias naturais.

Art. 3º - As modalidades terapêuticas adotadas por meio do Programa de Terapias

Integrativas deverão ser desenvolvidas por profissionais devidamente habilitados e

inscritos nos respectivos órgãos de classe municipal, estadual e federal.

Art.  4º  -  Para  atender  o  disposto  nesta  lei,  o  Poder  Executivo  poderá  celebrar

convênios  com  órgãos  federais  e  municipais,  bem  como  com  entidades

representativas de terapeutas.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Existem hoje no Estado de Minas  Gerais  cerca de 1.000.000 que,
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anualmente, se tratam pelas terapias integrativas e energéticas, com um mercado de

aproximadamente  100.000  profissionais,  muitos  dos  quais  registrados  em

associações ou sindicato de classe.

Contudo, essas práticas carecem de uma regulamentação adequada, que possa

assegurar ao usuário o mínimo de qualidade e eficiência no atendimento, conforme

preconizam as Constituições Estadual e Federal.

Embora  ainda  existam  acalorados  debates  sobre  essas  técnicas,  compete  aos

legisladores  garantir  e  assegurar  a  liberdade  do  exercício  profissional  e,

simultaneamente, a qualidade do atendimento ao público que a escolher.

Este projeto de lei visa suprir a lacuna existente, contribuindo ainda mais para a

qualidade da profissionalização, capacitação e treinamento, bem como do exercício

da profissão de terapeuta.

Além  de  projetos  de  lei  tramitando  em  vários  Estados,  diversos  Municípios

aprovaram lei de implantação das terapias integrativas na rede municipal e estadual

de saúde, a exemplo de Guarulhos (SP) - Lei nº 6.356, de 19 de março de 2008;

Presidente Médici (RO) - Lei nº 1.333, de 10 de abril de 2007; Diamante do Sul (PR) -

Lei nº 371, de 5 de julho de 2007; Itapira (SP) - Lei nº 3.993, de 26 de outubro de

2006; São Paulo (SP) - Lei nº 13.717, de 8/1/2004; Grão Pará (SC) - Lei nº 988, de 20

de março de 2000;  Braço do Norte (SC)  -  Lei  nº  1.581,  de 24 de  abril  de 2000;

Erechim (RS) - Lei nº 3105, de 1998 e Lei nº 185, de 2000, Vilhena (RO) - Lei nº

2.411, de 21 de maio de 2008; Aracaju (SE) - Lei nº 3.685, de 13 de março de 2009;

João Pessoa (PB) - Lei nº 1.665, de 28 de julho de 2008; Rio de Janeiro - Lei nº

5.471, de 10 de junho de 2009; e Mato Grosso - Lei nº 9.567, de 29 de junho de 2011.

Em  face  da  importância  da  matéria,  entendo  que  a  criação  do  Programa  de

Terapias  Integrativas,  objeto  deste  projeto,  é  uma  importante  medida  a  ser

implementada  por  nosso  Estado,  e  que  contribuirá  sensivelmente  para  o  nosso

sistema público de saúde e para o bem-estar da nossa população.

- 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 2.665/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-827 que liga o Município de Medeiros
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ao Município de Pratinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia José Nametalla o trecho da Rodovia LMG-827,

que liga o Município de Medeiros ao Município de Pratinha.

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 da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Romel Anízio

Justificação: Esta proposição tem por objetivo dar a denominação de Rodovia José

Nametalla  ao  trecho da  Rodovia  LMG-827,  que liga  o  Município  de  Medeiros  ao

Município de Pratinha, como forma de homenagear e demonstrar o respeito a essa

ilustre figura da região.

José  Nametalla  nasceu  em  5/12/33,  em  Medeiros,  casou-se  com  Ana  Gomes

Nametalla e tiveram cinco filhos. Exerceu com muita competência o ofício de Escrivão

Vitalício no Cartório de Registro Civil, Paz e Notas do Município.

Foi  um dos fundadores do  Colégio  Comercial  de Medeiros,  primeiro e único na

cidade que naquela época proporcionava ensino além do fundamental. Na instituição

de ensino foi também Diretor e Professor por muitos anos.

Líder comunitário nato, trabalhou ativamente na organização de diversos eventos

religiosos, esportivos e festivos na cidade de Medeiros e na construção do estádio

municipal e da Capela Nossa Senhora Aparecida.

Foi  um  dos  principais  líderes  no  processo  de  emancipação  do  Município  de

Medeiros,  sendo  o  criador,  juntamente  com  seu  filho  Antônio  Claret,  da  primeira

bandeira do Município.

Faleceu no 2/10/2000,  em Belo  Horizonte,  e  foi  sepultado em Medeiros  com a

participação de uma verdadeira multidão.

Diante  do  que  foi  relatado  sobre  a  vida  de  José  Nametalla,  com  registros  de

importantes realizações em prol da comunidade de Medeiros, fica evidenciada esta

merecida e justa homenagem que se presta com esta proposição.
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- 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 2.666/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Rotary  Club  de  Pedro  Leopoldo,  com  sede  no

Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Pedro Leopoldo, com

sede no Município de Pedro Leopoldo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Rotary

Clube  de  Pedro  Leopoldo,  entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade

estimular e fomentar o ideal de servir  como base de todo empreendimento digno,

promovendo e apoiando a aproximação dos profissionais de todo o mundo e visando

à consolidação das boas relações da cooperação e da paz entre as nações entre

outros.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.667/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Renascer,  com  sede  no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Movimento Renascer, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação:  Com sede e foro  no Município  de Betim,  a  Associação Movimento

Renascer entidade civil  pública sem fins lucrativos, tem como objetivo promover a

assistência social para crianças, jovens e homens com idade superior a 18 anos e em

risco social devido ao uso de psicoativos, e oficinas artesanais (confecção de porta-

joias,  casinha  de  palitos  de  picolé  e  pinturas,  entre  outras).  Além  disso,  oferece

atendimento  psicológico  individual  e  em  grupo  e  atendimento  psiquiátrico.  Sua

principal  intenção  é  resgatar  e  reinserir  na  sociedade  as  pessoas  excluídas,

despertando-as  para  o  exercício  da  cidadania,  proporcionando-lhes  assistência

humana integral.

A  referida  Associação  busca  ser  instrumento  de  libertação  de  dependências

químicas por meio de processo de reeducação através do esporte, lazer, agricultura,

artes, oficinas diversas e educação, por meio do trabalho que vem desenvolvendo

desde 2001. Legalmente constituída e já considerada de utilidade pública municipal, a

Associação Movimento Renascer preenche os critérios para o pleiteado, contando

com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.668/2011

Cria passe-livre para os bolsistas do ProUni no transporte intermunicipal no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica concedido passe-livre no transporte coletivo intermunicipal para os
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bolsistas do programa ProUni do governo federal durante o turno de aula.

§ 1° - São estudantes do ProUni as pessoas matricul adas, no ano corrente, em

instituições  que  ministram  cursos  de  ensino  superior,  médio  e  fundamental,

devidamente registradas no Ministério  da Educação e beneficiadas pelo programa

Universidade para Todos.

§ 2° - O benefício será concedido mediante a declar ação expedida pela instituição

de ensino  na  qual  o  estudante  esteja  matriculado,  contendo informações  como o

turno de estudo e a inserção no programa ProUni.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Para evitar a evasão escolar dos estudantes de baixa renda incluídos

no programa de bolsas do governo federal, este projeto de lei é fundamental do ponto

de vista da permanência desses estudantes na universidade.

O não comparecimento e até a perda de algumas bolsas, pela evasão, tem sido

causados por falta de recursos para manter os custos com transporte. Esse fato tem

sido uma reclamação constante de alguns jovens beneficiados pelo programa.

A real  inserção de todos na  universidade,  objetivo  do  programa, perpassa pelo

estabelecimento de  reais  suportes  ao efetivo  acesso,  sendo o transporte  o maior

empecilho.

Segundo  dados  do  Ministério  da  Educação  de  janeiro  de  2011,  são  123.170

estudantes beneficiados pelo programa no Estado de Minas Gerais e 42.650 residem

em Município diferente da localidade de sua instituição de ensino.

Faz-se necessária a manutenção de políticas que visem a estruturar a plenitude de

acesso a universidade, não só garantindo a matricula, mas garantindo o acesso, o

deslocamento urbano.

Para  além  do  reconhecimento  do  dever  de  oferta  de  melhores  condições  de

locomoção dos estudantes, é necessário tomar medidas que realmente contribuam a

auxiliar esses objetivos. É o objetivo deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.669/2011

Institui  o  Polo  Fruticultor  de  Morango  do  Setor  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, na microrregião de Senador Amaral, o Polo Fruticultor de

Morango do Setor da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único - Integram o polo de cultivo de morango instituído por esta lei os

Municípios de Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Brasópolis, Cachoeira

de Minas,  Cambuí,  Camanducaia,  Conceição dos Ouros, Consolação,  Córrego do

Bom Jesus, Espirito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes,

Itapeva, Munhoz, Paraisópolis, Pouso Alegre, Sapucaí Mirim, Senador José Bento,

Tocos do Moji e Toledo, sendo Senador Amaral o Município-sede do polo.

Art.  2º  -  Receberão  incentivos  e  benefícios  fiscais  destinados  a  estimular  o

desenvolvimento  socioeconômico  da  região,  na  forma  prevista  nesta  lei,  as

cooperativas,  associações  e  produtores  individuais  instalados  nos  Municípios

integrantes do polo de que trata esta lei que venham a expandir suas atividades ou

que neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas referidas no art. 2º:

I  -  a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual competente,

compreendendo  estudos  de  solo,  de  terraplenagem,  de  instalação  de  redes  de

energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem;

II - a criação de condições de sustentabilidade econômica, ambiental e social na

cultura dos frutos;

III - a realização de melhorias nos processos de classificação e padronização dos

frutos;

IV - a realização de campanhas de valorização dos frutos de qualidade;

V - a prestação de serviços e a execução de obras de infraestrutura pelos diversos

órgãos da administração pública estadual direta ou indireta para a implementação dos

projetos a que se refere o inciso I;

VI - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições especiais para o

financiamento de ações, projetos e iniciativas relacionados com o cultivo, a produção



1268
____________________________________________________________________________

e a comercialização dos morangos.

Art. 4º - O Estado fica autorizado a conceder às empresas referidas no art. 2º os

seguintes benefícios fiscais:

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  para  até  8%  (oito  por  cento)  nas

operações internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados

nas fases de cultivo, produção e industrialização de morangos, observados os prazos,

as formas e as condições estabelecidas em regulamento;

II  -  concessão  de  período  de  carência  de  dois  anos,  contado  do  início  das

atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas empresas integrantes do

polo de que trata esta lei, findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas

mensais, iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do

terceiro  ano,  a  recolher  o  imposto  nos  prazos  e  nas  condições  estabelecidas  na

legislação em vigor;

III  -  concessão de incentivos  fiscais  relativos  a tributos  de  competência  federal,

mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º poderão, a seu

critério,  mediante  lei  municipal,  conceder  benefícios  fiscais  às  associações,

cooperativas e produtores individuais que implantarem projetos de cultivo do morango

em seus territórios.

Art.  6º  -  Os  benefícios  fiscais  previstos  nesta  lei  serão  concedidos  mediante  o

cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no art. 14 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembleia Legislativa, semestralmente,

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

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 8º - As associações, cooperativas e produtores individuais beneficiados com a

concessão dos incentivos e dos benefícios fiscais previstos nesta lei  remeterão ao

governo do Estado e à Assembleia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.
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Art.  9º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subsequente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3° serão concedidos de forma

gradativa, observada a disponibilidade orçamentária.

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O morango é  uma fruta de sabor  inigualável,  atrativa pelo brilho  e

irresistível pela beleza e tem um dos sabores mais apreciados em todo o mundo.

Com essas características, o mercado sempre abre as portas para o comércio fácil

que garante o sustento de milhares de famílias em todo o Brasil.

A expansão do plantio de morango nos últimos 52 anos no País e em Minas Gerais

vem  comprovando  que  essa  é  uma  atividade  bastante  viável  para  a  agricultura

familiar, uma vez que gera muitos empregos e renda no campo. A mão de obra pode

vir da própria família e os gastos com a produção podem ser compensados, uma vez

que a fruta é bem valorizada no mercado, o que garante bom retorno financeiro

O cultivo do morango ocupa uma área de aproximadamente 1.790ha, e a produção

vem aumentando a cada ano devido à organização dos produtores em associações e

cooperativas,  embora  a  produção  individual,  desenvolvida  através  do  regime  de

economia familiar, ainda seja bastante praticada.

Atualmente a região Sul mineira é responsável por 95% da safra do Estado. O PIB

do  morango  no  Sul  de  Minas  ultrapassou  em  2010  a  marca dos  R$200  milhões

movimentados, sendo, nos Municípios produtores, mais de duas vezes superior ao

verificado na cultura do café.

Para a produção de morangos com qualidade, o manejo de insetos e ácaros é

fundamental  devido  aos  grandes  prejuízos  que  causam  ao  cultivo.  Dentre  as

principais  pragas da cultura destaca-se o ácaro  rajado,  que reduz a produção de

frutos e pode causar a morte das plantas.

Iniciativas  para  reduzir  o  uso  de  agrotóxico  nas  lavouras  são  um  incentivo  à

agregação de valor ao morango. Além disso, adotar o congelamento da polpa para
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não deixar  os  produtos faltarem no mercado em épocas de baixa produção é de

fundamental importância para que esses produtos sejam de qualidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.670/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Prevenção, Atividades e Atendimento a

Criança,  Adolescente e  Idosos -  Cepacai  -,  com sede no Município  de  São João

Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º-  Fica declarado de utilidade pública o Centro de Prevenção, Atividades e

Atendimento a Criança, Adolescente e Idosos - Cepacai -, com sede no Município de

São João Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Centro  de  Prevenção,  Atividades  e  Atendimento  a  Criança,

Adolescente e Idosos - Cepacai -, com sede no Município de São João Nepomuceno,

é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de  duração  indeterminado.  Em

funcionamento desde de 18/12/2006, tem por finalidade promover a educação e a

formação como um direito inalienável de todas as crianças, adolescentes e idosos,

entendido  como  um  instrumento  de  emancipação  que  permite  promover,  em

permanência, o desenvolvimento pessoal, a coesão cultural e social e a participação

cívica.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz nenhuma discriminação

de raça, cor, sexo, religião ou qualquer outra.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.671/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com

sede no Município de Dom Viçoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Serrinha, com sede no Município de Dom Viçoso.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Serrinha,  com  sede  no

Município de Dom Viçoso, é uma associação civil,  sem fins lucrativos, de duração

indeterminada,  com  o  objetivo  de  buscar  melhorias  para  o  bairro  e  a  efetiva

integração social dos moradores.

A  Associação  tem  como  finalidade  a  promoção  de  mutirões  para  a  ação

comunitária,  de atividades culturais, trabalhos artesanais,  a organização de festas,

atividades esportivas e de lazer, almejando melhorias e a defesa dos interesses dos

moradores.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.672/2011

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Boa Vista, com sede no

Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Boa

Vista , com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.
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Ulysses Gomes

Justificação: O Centro Comunitário do Bairro Boa Vista, com sede no Município de

Itamonte, tem por finalidade participar dos trabalhos comunitários, contribuindo para o

desenvolvimento  da  agricultura  e  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

comunidade do referido bairro.

Uma vez que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta meritória 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 2.673/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do Futuro, com sede

no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do

Futuro - Aspaf -, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação do Projeto Parceiros do Futuro é uma entidade civil de

caráter  filantrópico  que  tem  por  finalidade  amparar  a  criança  e  o  adolescente,

promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e sua inserção no mercado de

trabalho.

Uma vez que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta meritória 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 2.674/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Picuzinho - AMP -,

com sede no Município de Itamonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Picuzinho - AMP -, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  do  Picuzinho  -  AMP -,  com  sede  no

Município  de  Itamonte,  é  uma  associação  filantrópica  de  caráter  educacional,

assistencial  e  cultural,  tendo  por  finalidade  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

comunidade  do  Bairro  Picuzinho  e  buscando  assegurar-lhe  o  pleno  exercício  da

cidadania.

Uma vez que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta meritória 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 2.675/2011

Declara de utilidade pública a Associação Coral São José de Itamonte, com sede no

Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Coral  São  José  de

Itamonte, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação Coral São José de Itamonte, com sede no Município de

Itamonte, é voltada para a promoção da cultura e da prática da arte musical.  Sua

principal finalidade é a organização de um coral e de cursos sobre música e canto.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública,

portanto peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

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



1274
____________________________________________________________________________

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.676/2011

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Campo Redondo, com

sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Campo

Redondo, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: O Centro Comunitário Rural de Campo Redondo, situado no povoado

de  Campo  Redondo,  Município  de  Itamonte,  tem  por  finalidade  participar  dos

trabalhos comunitários, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e melhoria

da qualidade de vida desse bairro rural.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública,

portanto peço apoio para a aprovação desta meritória 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 2.677/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  instituições  financeiras  e  outros

estabelecimentos  que  operem  com  outorga  de  crédito  ou  concessão  de

financiamento,  ainda  que  mediante  instituição  interposta,  prestarem  informações

sobre redução proporcional de juros aos consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  instituições financeiras  e  outros  estabelecimentos que operem com

outorga de crédito ou concessão de financiamento, ainda que mediante instituição

interposta,  devem  prestar  informações  sobre  a  redução  proporcional  dos  juros  e

demais  acréscimos no caso de o consumidor  antecipar  o  pagamento  de parcelas

integrantes de contrato de pagamento sucessivo.
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Art. 2º - A prestação de informações tratada no artigo anterior, entre outros meios,

será realizada por meio da afixação de placas ou cartazes nos estabelecimentos, com

os seguintes dizeres:

“A Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do

Consumidor - em seu art. 52, § 2º, garante a quem efetuar a liquidação antecipada do

débito, total ou parcialmente, a redução proporcional de juros e demais acréscimos.”.

Parágrafo único - As placas ou cartazes terão dimensões suficientes para que as

informações  possam  ser  lidas  a  boa  distância  e  serão  afixadas  em  locais  que

propiciem ampla e perfeita visualização por parte dos clientes, devendo pelo menos

uma ser posicionada no setor de crediário ou similar ou, na falta deste, no setor de

pagamento.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nos arts. 1º e 2º desta lei sujeitará o infrator

às seguintes sanções:

I - advertência por escrito:

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a

5.000 (cinco  mil)  Ufemgs a partir  da  segunda infração e  a  cada descumprimento

verificado.

Art.  4º  -  A fiscalização do cumprimento desta lei  e a aplicação das penalidades

referidas no artigo anterior serão exercidas pelas autoridades competentes e pelos

órgãos de defesa do consumidor.

Art.  5º  -  As  instituições  terão  o  prazo  de  noventa  dias  para  adequar-se  às

determinações desta lei.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Bosco

Justificação:  Em todo o País nos deparamos com episódios de desrespeito aos

direitos dos consumidores, sendo certo que boa parcela dos abusos dos fornecedores

se deve à inatividade dos consumidores, que, simplesmente por não saberem que

esses direitos existem, deixam de exigi-los.

Não por acaso,  em recente entrevista concedida ao Portal  do Consumidor,  sítio

desenvolvido pelo Ministério  do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,  a
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Coordenadora  do  Procon  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  Vera  Araújo,  ao  ser

questionada sobre o motivo da passividade dos consumidores fluminenses, afirmou

que o fenômeno se deve “ao desconhecimento dos seus direitos. A maioria ainda não

sabe da existência do Código de Defesa do Consumidor”. Infelizmente, seria ingênuo

afirmar  que  a  mesma  passividade,  pelo  mesmo  motivo,  não  se  observasse  nos

consumidores mineiros.

Proposições  com  preocupação  similar  à  deste  projeto  tramitam  em  casas

legislativas  de  outros  Estados  da  Federação,  buscando  ampliar  ao  máximo  a

divulgação entre os consumidores do direito de redução proporcional de juros.

Importa observar que, efetivada a divulgação, esta servirá como grande incentivo

ao pagamento das parcelas por parte dos consumidores, reduzindo a inadimplência,

que, aliás, é a principal justificação das instituições bancárias para a fixação de altas

taxas de juros compensatórios.

Quanto à competência para legislar  sobre a matéria,  é certo que é concorrente

entre o Estado e a Unidão, nos termos do art. 24, V, da Constituição da República.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.065/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.678/2011

Obriga os proprietários de veículos novos emplacados no Estado a contratar seguro

de responsabilidade civil por danos materiais causados a terceiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  proprietários  dos  veículos  novos  emplacados  no  Estado

obrigados a contratar seguro de responsabilidade civil por danos materiais causados

a terceiros.

Art.  2º  -  A  liberação  anual  do  Certificado  de  Registro  Veicular  -  CRV  -  está

condicionada à quitação do seguro do ano vigente.

Art. 3º - O valor do seguro será proporcional ao valor de mercado dos veículos.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: Este projeto de lei torna obrigatória a contratação de apólice de seguro

de responsabilidade civil por danos materiais causados a terceiros pelos proprietários

de veículos que os emplacarem a partir do ano de 2012.

O  seguro  de  responsabilidade  civil  de  que  trata  esta  proposição,  comumente

chamado de seguro contra terceiros, objetiva garantir o pagamento de indenizações

relativas  a  reparações  por  danos  materiais  causados  em  acidentes  envolvendo

veículos nas vias do Estado.

Entende-se  que  o  seguro  de  responsabilidade  civil  ofereceria  tranquilidade  à

sociedade, já que é cada vez mais frequente a ocorrência desse tipo de acidente em

nosso  Estado.  O  seguro  em  tela  complementaria  o  corrente  DPVAT,  que  fornece

cobertura apenas a danos corporais, para assegurar a reparação aos usuários do

trânsito  no  Brasil  de  maneira  efetiva,  automática  e  independente  da  situação

financeira  do  causador  do  dano.  Estipulamos  que  o  valor  da  cobertura  será

proporcional ao valor do veículo.

Ressaltamos  que  a  proposição  contribuiria  com  a  redução  de  processos  no

Judiciário referentes a acidentes de trânsito.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 396/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.679/2011

Declara de utilidade pública o Moto Clube Esquadrão MG, com sede no Município

Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Esquadrão MG, com sede

no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2011.

Cássio Soares

Justificação: O Moto Clube Esquadrão MG é uma entidade civil de direito privado,

sem fins lucrativos, fundado em 10/10/2006. Desenvolve um importante trabalho de
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divulgação da prática do motociclismo, esclarecendo a população dos benefícios de

se  adotar  esse  tipo  de  transporte,  considerado  rápido,  ágil,  com  menor  impacto

ambiental e redução dos congestionamentos. Promove, por meio de campanhas e

eventos,  imprescindível  trabalho  de  conscientização  dos  motociclistas  para  a

observância das leis de trânsito. A documentação apresentada confirma que a sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está

em  funcionamento  regular  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos  legais.  Por  sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.884/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário pedido de providências

para efetivar as nomeações dos aprovados no concurso público para provimento de

vagas nos cargos que menciona.

Nº 1.885/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para

autorizar  as  nomeações  dos  aprovados  no  concurso  público  para  provimento  de

vagas nos cargos que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.886/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  garantir  o  atendimento  dos

servidores públicos estaduais e seus dependentes em hospitais credenciados pelo

Ipsemg no Triâgulo Mineiro e no Alto Paranaíba.

Nº 1.887/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para apurar denúncia de falta de leitos e

equipamentos  para  o  atendimento  dos  pacientes  no  hospital  do  Ipsemg em  Belo

Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.888/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  autorizar  investimentos  em

infraestrutura  física  e  cursos  nos  câmpus  de  Diamantina  e  Teófilo  Otoni  da
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Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como os recursos já

previstos para expandir a Universidade para os Municípios de Unaí e Janaúba. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 1.889/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que, em caráter de urgência, seja

implantado um batalhão do Corpo de Bombeiros no Município de Patos de Minas,

atendendo a reivindicação de quase 40 anos da população local e regional.

Nº 1.890/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que,  em  caráter  de

urgência, seja implantado um batalhão do Corpo de Bombeiros no Município de Patos

de Minas, atendendo a reivindicação de quase 40 anos da população local e regional.

Nº 1.891/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  disponibilizar  mobiliário

escolar para o presídio de Araxá, evitando-se assim o atraso no início das aulas dos

ensinos  básico  e  profissionalizante.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 1.892/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Igreja Quadrangular pelos 60 anos de sua presença no

Brasil.

Nº 1.893/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o Sr.  Zebeto Corrêa,  cantor,  compositor,  intérprete  e

instrumentista, pelas mais recentes premiações recebidas no FEM em São José do

Rio Preto e no Festival Arte da Natureza.

Nº 1.894/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Moreira Sales  pela criação do Dia D para

divulgação e difusão das obras de Carlos Drummond de Andrade, bem como para a

valorização da cultura de Minas Gerais e do Brasil.  (- Distribuídos à Comissão de

Cultura.)

Nº 1.895/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Jobson  Andrade  por  sua  eleição  para  o  cargo  de

Presidente do Crea-MG. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº  1.896/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à AngloGold Ashanti pelo recebimento do prêmio Prêmio

Aberje 2011 nas categorias Comunicação de Programas voltados à Sustentabilidade

Empresarial e Comunicação e Relacionamento com a Sociedade. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.897/2011, dos Deputados Rogério Correia e Antônio Júlio, em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os gastos

com  a  campanha publicitária  veiculada  a  partir  do  dia  11  de  novembro,  sobre  o

movimento do SindUTE-MG, bem como sobre a justificativa política de tal campanha.

Nº  1.898/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

informações sobre o andamento das investigações sobre as mortes e ameaças contra

os servidores da área de segurança pública que menciona. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja determinada a juntada das

notas  taquigráficas  da  59ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  aos  autos  de

tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Aprovação  das  Propostas  de  Emenda  à

Constituição  nº  33/2009  e  368/2009  no  Senado  e  na  Câmara  dos  Deputados,

respectivamente.

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso  à  Copasa-MG  pelo  recebimento  do  Prêmio  Nacional  de  Qualidade  em

Saneamento, Troféu Platina.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Questões de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem para, mais

uma vez,  fazer  uma solicitação ao Governador  Anastasia  no tocante  às  questões

pendentes relacionadas ao servidor público. Temos na pauta de hoje dois projetos

importantes  que mexem com a vida das pessoas.  Um é relativo à educação.  Os

professores têm um projeto, mantido na pauta pelo governo, que retira deles o direito

a ter vencimento básico. Nesses 5 minutos, ainda tentarei falar sobre esse assunto.

Temos outro projeto dos servidores do Judiciário, em que solicitam um reajuste pela

inflação de pouco mais  de 6%, e eles precisam da aprovação nesta semana. Os

professores estão prejudicados com um projeto que não querem que seja aprovado

da forma como está, muito menos da forma que o Governador anunciou ontem. O

que venho solicitar de V. Exa. é que, hoje ainda, se faça um esforço para que o

Governador  retire  a  urgência  do  projeto  dos  professores.  Retirada  a  urgência,  o

projeto poderá sair de pauta e votaremos hoje ainda o projeto do Serjusmig. Mas só

será possível esse projeto ser votado a partir da retirada do projeto dos professores,

porque  está  trancando  a  pauta  por  estar  em  regime  de  urgência  a  pedido  do

Governador.  Para  que  os  funcionários  da  Justiça  saibam  do  procedimento,  se  o

governo retira a urgência, ele possibilita duas coisas: a aprovação dos seus projetos

de maneira imediata e o início de um diálogo real com os professores. O Governador

Anastasia anunciou ontem a proposta, à revelia  do sindicato e dos Deputados da

Oposição  que  participam  desse procedimento  de  discussão  e  que  buscavam  um

entendimento com o governo. O governo ontem decidiu anunciar uma proposta. Não

tenho tempo de explicar a proposta do governo e fazer uma análise, mas vou tentar

fazê-lo ainda hoje a partir da discussão do projeto. Sr. Presidente, gostaria apenas de

anunciar que isso foi feito contrariamente a todo um procedimento que pensávamos

acertar entre sindicato, governo e Deputados. Na última reunião de que participamos

–  falo  em  meu  nome  e  no  dos  Deputados  Pompílio  e  Antônio  Júlio  -,  em  que

buscávamos um acordo do governo, uma proposta a ser apresentada pelo próprio

governo buscando melhorar a tabela de vencimento básico, o governo ficou de fazer

um  estudo  dela,  procurar  melhorar  o  índice  entre  os  níveis  e  os  graus  e  nos

apresentar  na  próxima  reunião.  Repito,  da  tabela  de  vencimento  básico.  Assim

saímos da última reunião. Ontem o governo anunciou outra proposta. Felizmente, eu
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e  o  Deputado  Pompílio  descobrimos  a  tempo  que  o  governo  já  faria  o  anúncio

independentemente de qualquer discussão, ao contrário do que vínhamos discutindo.

O governo  anunciou  uma proposta  em que acaba com o  vencimento  básico dos

professores e os  obriga  a  ir  ao  subsídio,  sem sequer  terem direito  a opção,  que

tinham anteriormente. O governo piora ainda mais o projeto dos professores depois

de 112 dias de greve. Retira o direito que tinham de fazer a opção. Cairão na mesma

tabela de subsídio que já existia. Fazem uma imensa propaganda já arquitetada para

ser colocada nos meios de comunicação sem sequer avisar os Deputados membros

da  comissão,  pegando-nos  como numa cilada.  Fiz  questão  de  trazer  um  acordo

assinado pelo governo, por meio do Secretário Danilo de Castro. Justiça seja feita, o

Secretário Danilo de Castro não assinou isso por si só. Os Deputados Pompílio, Luiz

Humberto,  Carlin  Moura,  Bosco  e  Elismar  estavam  lá,  e,  antes  de  assinar,  o

Secretário  Danilo  de  Castro  foi  ao  Governador  e  mostrou  o  documento,  e  o

Governador permitiu que ele assinasse, orientou-o a fazê-lo. O documento não foi

assinado  pelo  Secretário  Danilo  de  Castro  à  revelia  do  Governador,  mas  este  o

autorizou a assinar.  Vou ler  apenas o parêntese que está aqui.  Isso foi feito para

terminar uma greve de 112 dias. Os professores estavam esperando aqui, ocupando

o Plenário, fazendo greve de fome. Com todo esse quadro, foi assinado o seguinte:

“Com o objetivo de aprimorar e reposicionar a tabela salarial da carreira da educação”

- entre parênteses: “(em ambas as suas atuais formas de remuneração, com impacto

desdobrado  de  2012-2015)”  -  repito:  “em  ambas  as  suas  atuais  formas  de

remuneração”, quais? Os subsídios que o governo quer e a política de vencimento-

base que o sindicato quer. Ambas. Agora, o governo, com essa proposta que chega e

que ele quer que seja aprovada amanha, envia um substitutivo em que ele rasga essa

porcaria desse acordo que assinou, joga para cima - foi isso o que o governo fez - e

retira o vencimento-base do professor, colocando-o como subsídio. Não há palavras

para isso. A assinatura do governo e mais R$2,00 não compram uma Coca-Cola em

nenhum botequim de esquina desta cidade. É um absurdo o que fizeram com os

professores. Não podemos admitir isso. Que seja retirado o regime de urgência desse

projeto  e  respeitados os  Deputados,  esta  Casa Legislativa  e  os  professores,  que

malham, que trabalham, estão com o salário cortado e penam, Sr. Presidente. Isso é
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um  desrespeito.  Peço  aos  Deputados  que  não  sucumbam  a  isso.  Diante  desse

governo não sucumbam, não se rendam, não se ajoelhem diante desse despotismo

cometido. Por favor, Sr. Presidente, nos ajude, ajude os professores, não permita que

o Governador descumpra o acordo.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

quero  também  reiterar  esse  pedido,  Sr.  Presidente,  até  mesmo  aproveitando  a

presença dos servidores da Justiça, que estão com o seu projeto também parado

aqui porque o governo, com manobra, colocou o projeto dos professores em regime

de  urgência.  Ao  fazer  isso,  impede  que  o  projeto  de  reajuste  dos  servidores  do

Judiciário também seja votado. Quero pedir ajuda aos servidores da Justiça com a

compreensão deles. O que estamos querendo é votar o projeto de vocês. Mas, para

fazer  isso,  é preciso retirar  a urgência do projeto da educação. Nós, nesta Casa,

fizemos  um  esforço  nos  dias  finais  da  greve,  com  a  Casa  ocupada;  o  Plenário

ocupado;  com grevistas  acorrentados;  no saguão desta Casa,  educadores faziam

greve de fome.  Então nós,  da  Oposição e  da Situação,  fomos até o governo do

Estado  e  negociamos  um  acordo  para  terminar  a  greve.  É  esse  acordo  que  o

Deputado Rogério Correia, em um gesto de protesto, acabou de ler, dizendo que o

governo rasgou. Nesse acordo, assinado pelo Secretário Danilo de Castro, estava

garantido  que  só  votaríamos  o  projeto  da  educação,  aliás,  que  o  projeto  seria

suspenso, retirado, que não entraria em ordem do dia. Mas nem isso foi cumprido.

Com isso, Sr.  Presidente, foi  quebrado o acordo e os parlamentares da comissão

foram  desrespeitados.  Ontem,  se  não  tivéssemos  ficado  sabendo  antes  que  o

Governador  iria  anunciar  unilateralmente  um  ultimato  para  a  educação,  também

teríamos sido vítimas de uma arapuca. Nós, Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio

e eu,  que representamos a Oposição nesta Casa, teríamos ido para participar de

verdadeiro teatro. Já que o Governador estava decidido a anunciar um ultimato para

os educadores, por que queria que fôssemos até lá? Se tivéssemos ido ao BDMG,

onde foi o encontro ontem, teríamos sido também usados como massa de manobra.

Hoje, em entrevista coletiva que demos nesta Casa, dissemos isso à imprensa. Não

vai  dar  para  explicar  a  proposta  aqui,  mas é  o mesmo subsídio  que a categoria

rejeitou  reiteradas  vezes.  Esse  subsídio  não  basta.  Os  professores  do  Estado
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rejeitaram reiteradas vezes esse subsídio. O que se está tentando fazer é obrigar

todos  os  professores  a  ir  para  o  subsídio  e,  assim,  acabar  com  a  carreira  da

educação  no  Estado.  O  que mais  lamento  –  e  queria  pedir  a  compreensão  e  a

atenção  dos  parlamentares  aqui  -  é  que  o  governo  perdeu  uma  excelente

oportunidade de debater com seriedade a educação do nosso Estado. Então, iremos

lá  -  os  professores,  os  Secretários  de  Estado e  os  parlamentares  -  para  discutir

seriamente  a  fim  de  resgatar  a  educação  no  Estado.  O  governo  perdeu  essa

oportunidade, primeiro alijando da negociação o Sind-UTE, depois, unilateralmente,

anunciando um ultimato. O que o Governador fez ontem, junto com as Secretárias

Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola, foi um verdadeiro atentado à negociação. Como

os professores deste Estado confiarão nesse governo? Podem escrever, no ano que

vem  haverá  greve  de  novo.  Isso  já  aconteceu  no  ano  passado;  os  educadores

encerraram  o  movimento  porque  o  governo  havia  se  comprometido  a  negociar

seriamente,  o  que  não  aconteceu.  O  que  ocorreu  ontem  foi  a  mesma coisa,  os

educadores acreditaram no governo, acreditaram na assinatura do Secretário Danilo

de Castro,  claro,  como já disse aqui  o  Deputado Rogério Correia,  avalizada pelo

Governador Antonio Anastasia. O que vimos ontem foi lamentável e melancólico, foi o

melancólico término de uma enrolação sem fim. Na semana passada, o Deputado

Adalclever Lopes retirou-se da negociação anunciando que havia, na verdade, um

teatro, uma enrolação, que o governo há havia decidido colocar o subsídio e levar

todos os educadores à força pelo subsídio. Queria solicitar mais uma vez a V. Exa.

que falasse com o Governador Anastasia para retirar o projeto de urgência, até para

aprovarmos o reajuste dos servidores da Justiça. Obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Fred  Costa  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  lamentar  realmente  a

morosidade a que foram submetidos os servidores da Justiça. Quero lembrar que na

semana passada estivemos eu,  a Viviane,  representante de  vocês,  a Sandra e o

Vander  para  debatermos  a  pauta  e  as  reivindicações  e  também  para  garantir

celeridade ao projeto de lei de vocês. Quero...

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião até que possamos ouvir o

Deputado que está com a palavra. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Antes de o Deputado Gustavo Corrêa

iniciar suas palavras, gostaria de solicitar às pessoas que estão nas galerias, que

mantivessem a calma e deixassem o orador usar da palavra. Jogaram moedas da

galeria  sobre  o  Deputado  Gustavo  Corrêa.  Vocês  estão  numa  Casa  que  é

democrática. Temos de dar ordem aos nossos trabalhos. Solicito que permaneçam

em silêncio para ouvirmos nosso orador. Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* – Boa tarde a todos os senhores e senhoras que aqui

se encontram. Presidente, peço a V. Exa. que interrompa os trabalhos. Confesso que

a mim não me incomoda ser ovacionado por essa plateia que aqui se encontra, mas

gostaria, até por questão de respeito com os pares, colegas que aqui se encontram,

que V. Exa. suspendesse o tempo de minha fala, porque gostaria que os colegas

tivessem oportunidade de ouvir os assuntos que hoje me trazem a esta tribuna.

Presidente, reiniciarei minha fala. Quero, antes de mais nada, cumprimentar V. Exa.

e todos os telespectadores da TV Assembleia, assim como, de forma muito carinhosa

e educada, aqueles que hoje ocupam a tribuna desta Casa. Antes de mais nada,

gostaria de solicitar que da mesma forma que os senhores e as senhoras que hoje

ocupam  a  galeria  estão  tendo  oportunidade  de  fazer  sua  manifestação  livre  e

democrática, …

Sr. Presidente, espero que agora possa fazer uso da palavra. Em primeiro lugar, de

forma muito democrática, quero dizer que grande parte dos que aqui estão sabem

que o partido do qual faço parte faz oposição ao PT, que hoje tem a Presidente da

República e que esteve, nos últimos oito anos, à frente do poder central, na figura do

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria, de forma educada, indiferentemente das

questões  partidárias,  solidarizar-me com a  família  do  Presidente  Lula,  que ontem

iniciou a segunda fase da sua sessão de quimioterapia, esperando que ele tenha um

breve retorno e melhoras na sua saúde.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
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O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, peço o encerramento de plano da

reunião, haja vista que não há quórum.

O Deputado Elismar Prado - Recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O Sr.  Presidente -  Responderam à chamada 13 Deputados, número insuficiente

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, e para as extraordinárias de

amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem

como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2011

Presidência do Deputado Dilzon Melo

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

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

Doutor Viana - Entrega de placa - Palavras da Revma. Sra. Madre Teresa Isabel de

Maria  Imaculada  -  Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dilzon Melo - Doutor Viana - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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.
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Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Instituto  das  Pequenas

Missionárias de Maria Imaculada – Hospital Madre Teresa – pelos 75 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa

O locutor  –  Convidamos para tomar  assento à  Mesa os Exmos.  Srs.  Deputado

Federal Leonardo Quintão; Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, do

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; e Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da

Associação Médica de Minas Gerais; as Revmas. Irmã Teresa Clotilde, Conselheira

dos hospitais do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada; e Madre

Teresa  Isabel  de  Maria  Imaculada,  Superiora-Geral  do  Instituto  das  Pequenas

Missionárias de Maria Imaculada; e o Exmo. Sr.  Deputado Doutor Viana, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor  – Gostaríamos de registrar  a presença das Revmas.  Irmã Regina  de

Morais  Leite,  Secretária-Geral  do  Instituto  das  Pequenas  Missionárias  de  Maria

Imaculada; e Irmã Simone Santana, Diretora do Hospital Madre Teresa; dos Exmos.

Srs.  Sebastião  Quintão,  ex-Prefeito  de  Ipatinga;  e  Francisco  Figueiredo,  Vice-

Presidente da Federassantas, na pessoa de quem estendemos nossas saudações

aos médicos, profissionais da área da saúde, representantes de entidades ligadas ao

setor, funcionários do Instituto, parceiros e fornecedores; e da Exma. Sra. Maria do

Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal de Carmópolis de Minas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana

“Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que estareis fazendo” -

palavras de Jesus que a Irmã Madre Teresa cumpriu.
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Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais,  meu amigo,  é  uma honra  tê-lo  como Presidente  desta  sessão,

representando o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Revma. Madre Teresa Isabel

de  Maria  Imaculada,  Superiora-Geral  do  Instituto  das  Pequenas  Missionárias  de

Maria Imaculada; Revma. Irmã Teresa Clotilde, Conselheira dos hospitais do Instituto

das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, em cujas pessoas cumprimento as

Irmãs  Simone  Santana,  Maria  Lúcia  e  todas  as  irmãs  que  trabalham  não  só  no

hospital homenageado, juntamente com a Congregação Madre Teresa, mas também

aquelas  que  trabalham  nessa  grande  missão  de  prestação  de  serviço  aos  mais

necessitados. Na pessoa do meu prezado amigo, querido colega Deputado Federal

Leonardo Quintão  e  na  de  seu  pai,  Sebastião  Quintão,  amigo  e  Vice-Prefeito  de

Ipatinga, cumprimento os demais homens públicos presentes nesta sessão.

Cumprimento  com  muita  alegria  o  Dr.  Caio  Luiz  de  Almeida  Vieira  de  Mello,

Desembargador Federal do Trabalho, que engrandece a nossa solenidade, e na sua

pessoa cumprimento também as demais autoridades presentes; o meu colega médico

Dr. Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica do Estado de Minas

Gerais, na pessoa de quem cumprimento também todos os demais colegas médicos

do hospital que ali trabalham ou não; os colegas presentes; os funcionários da Casa;

os telespectadores da TV Assembleia e os funcionários do Hospital.

É com muita alegria que cito o Guilherme e a Mariana Leite, que é enfermeira, e

que por  coincidência está presente.  Para  a nossa alegria,  Irmã,  fui  pediatra dela,

então fiquei muito feliz. Não é que sou velho, Irmã, formei-me bem novo. Mas é uma

alegria,  Mariana,  vê-la  aqui.  Em  sua  pessoa,  cumprimento  todo  o  corpo  de

enfermagem e todos os funcionários do Hospital Madre Teresa.

Minhas senhoras, meus senhores, meus queridos funcionários do gabinete, fazer

filantropia, ser voluntário ou voluntária é buscar melhorias para a vida das pessoas, é

dedicar-se  às  obras  de  caridade,  é  ser  solidário  ou solidária,  é  ter  uma vida  de

doações,  de  abnegação.  Uma jovem  professora  adoece  e,  ao  ir  tratar-se,  tem  a

percepção de que àqueles  outros pacientes,  mais  que o repouso e o ar  puro do

sanatório da “cidade esperança” de São José dos Campos, em São Paulo, faltavam-

lhes  apoio  humanitário,  solidariedade  e  conforto  espiritual.  Foi  tocada  pela  graça
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divina e auxiliada pelo Pe. Ascânio Brandão, que já conhecia sua saga ou sua sina de

doação aos irmãos doentes para esse ministério. A notícia chega ao conhecimento de

Dom Epaminondas Nunes, Bispo de Taubaté, mineiro do Serro, que a convoca para a

missão.  E  essa  excepcional  mulher  diz  sim  ao  projeto  de  Deus.  Cheia  de

humanidade, com um firme propósito de servir a Deus e aos irmãos necessitados e

doentes, Dulce diz sim e entrega-lhes a vida e o destino. Assim tem início a bela

história  da  Fundação  da  Irmandade,  Associação  Religiosa  e  depois  Instituto  das

Pequenas Missionárias de Maria Imaculada; hoje, Congregação.

Quando dizemos sim a Jesus, tudo se transforma, tudo muda e para melhor, como

foi a água em vinho, nas bodas de Caná. "Faça tudo o que Ele disser". Seu nome

deixou  de  ser  Dulce  Rodrigues  dos  Santos,  passando a  chamar-se  Madre  Maria

Teresa de Jesus Eucarístico. Madre, por ser a mãe fundadora do projeto. Maria, em

homenagem à mulher que pelo seu magnífico sim, mudou a história da humanidade,

pois se tornou a mãe do salvador do mundo e também a nossa mãe. Teresa de Jesus

também foi uma mulher que deu exemplo de amor e fidelidade a Cristo durante toda a

sua vida. Eucarístico, que representa a eucaristia, a presença simbólica e definitiva

que Jesus nos deixou dele mesmo, após ter partido para o seu calvário de morte e

ressurreição para nos salvar. Para que nome mais bonito, completo e significativo que

esse? Entregue-se a Jesus, diga-lhe sim, faça tudo como Ele pediu, deixe que Ele

ocupe o centro de sua vida, que o milagre da boa transformação ocorrerá na sua

vida.

E foi assim, após prostrar-se em oração aos pés da Virgem Maria, percebendo o

chamado de Deus pelo pedido do Sr. Bispo, que ela disse o seu sim. E ela é ungida

por Deus para, pelas suas mãos e ações, iniciar mais uma grande obra divina. Esse

relato é um pouco da história dos 75 anos de vida produtiva e de bons frutos do

Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, instituição que merece as

nossas justas e sinceras homenagens, juntamente com o Hospital Madre Teresa, um

dos seus ramos ou frutos, que há 62 anos promove uma medicina do mais alto nível

em favor de nossa sociedade.

Esse hospital é mais um exemplo da ousadia, coragem e determinação da Madre

Teresa e de suas outras companheiras irmãs, que receberam um sanatório falido e o
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transformaram nesse nosocômio  extraordinário,  moderno e  orgulho  de  todos  nós,

mineiros.  Hoje,  sob  a  liderança das  Irmãs  Simone  Santana,  Diretora,  e  Marilúcia

Gonçalves,  Vice-Diretora,  das  demais  irmãs  e,  ainda,  sob  a  competência  e  o

acompanhamento da Supervisora-Geral, Madre Teresa Isabel de Maria Imaculada, a

equipe do Hospital Madre Teresa faz história em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil

- e até no mundo.

Hoje  suas  clínicas  são  integradas  por  equipes  de  profissionais  cada  vez  mais

especializados e capacitados, na busca permanente de atualização tecnológica dos

equipamentos utilizados, assim como dos procedimentos clínicos e cirúrgicos, com

pleno uso da tecnologia da informação, a informatização em rede. Ao conquistar o

Nível  3  de  acreditação  no  último  mês  de  agosto,  concedido  pela  Organização

Nacional  de  Acreditação  –  ONA  -,  tem  o  reconhecimento  e  a  certificação  ou

comprovação  de  elevado  grau  de  excelência  dos  serviços  prestados  a  nossa

sociedade,  e  pude  atestar,  junto  à  minha  assessoria,  o  que  já  conhecíamos:

realizamos uma visita lá e foi possível perceber a alta qualidade do corpo clínico, das

suas  dependências  físicas,  a  satisfação  dos  funcionários  trabalhando,  seus

equipamentos de excelência, o calor humano que os pacientes recebem, as orações

e bênçãos do Capelão D. Geraldo Gusmão, pastor amigo e fervoroso, e o trabalho

dedicado das queridas irmãs.

Resumindo,  o  Hospital  Madre  Teresa,  há  62  anos,  e  o  Instituto  das  Pequenas

Missionárias  de  Maria  Imaculada,  há  75  anos,  são  obras  divinas,  verdadeiros

presentes que Deus nos doou. São muitos exemplos que conheço dos pacientes e de

seus familiares,  que são eternamente gratos pelo tratamento,  físico  e psicológico,

humano e espiritual,  que ali  receberam. Que Deus continue a iluminar a vida e o

trabalho de todos do Hospital Madre Teresa!  Tenhamos a coragem de continuar a

nossa  permanente  missão  de,  firmados  na  oração  (“orar”  mais  “ação”),  sempre

confortar nossos pacientes em Deus; aliviar ao máximo o sofrimento deles e curar os

seus males sempre que possível!

Parabéns, Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, pelos 75 anos

de  sua  bela  existência!  Parabéns,  Hospital  Madre  Teresa,  pelos  62  anos  de

existência! A Assembleia homenageia-os e o faz por justo merecimento. Cumprimento
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a todos. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor  – Neste momento, o Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário desta Casa,

representando o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará

a entrega à Revma. Sra. Madre Teresa Isabel de Maria Imaculada, Superiora-Geral

do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Há 75 anos, Madre

Teresa de Jesus Eucarístico deu início à sua missão em prol da saúde e da melhoria

da  qualidade  de  vida  das  pessoas  necessitadas,  com  a  criação  do  Instituto  das

Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI. Dele faz parte o Hospital Madre

Teresa,  com  uma  equipe  de  profissionais  altamente  capacitados,  que  prima pela

excelência no atendimento médico-hospitalar. Seu trabalho vem-se aperfeiçoando ao

longo dos anos e tem como finalidade precípua o bem-estar do paciente.  É com

satisfação  que  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  rende  esta

merecida homenagem ao Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada e

ao  Hospital  Madre  Teresa  pela  valorosa  atuação  nos  cuidados  com  a  saúde  da

sociedade mineira”.

O Sr. Presidente – Quero ter o prazer de partilhar a alegria de entregar esta placa

de  reconhecimento  da  Assembleia  com  o  Deputado  Doutor  Viana,  que  teve  o

discernimento e a clareza de propor esta justa e merecida homenagem, e com o

Deputado  Federal  Leonardo  Quintão,  para  darmos  o  testemunho  de  quanto  é

importante para nós, em qualquer esfera que estejamos, reconhecer os verdadeiros

valores.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Revma. Sra. Madre Teresa Isabel de Maria Imaculada

Exmo.  Sr.  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado  Dilzon  Melo,  neste  ato  representando  o  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro; minha cara companheira Irmã Teresa Clotilde, Conselheira dos hospitais; Sr.

Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Exmo. Sr.

Desembargador Federal do Trabalho Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello; Exmo. Sr.

Deputado Federal  Leonardo Quintão;  Exmo. Sr.  Deputado Doutor Viana,  autor  do
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requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  caros  senhores  e  senhoras;

queridas  Irmãs;  colaboradores  do  nosso  querido  Hospital  e  do  nosso  Instituto;

estamos em clima de festa, de alegria e de agradecimento. Em ação de graças ao

bom Deus, celebramos nosso ano jubilar: 75 anos faz que a Igreja nos deu o direito

de existir, com a aprovação de nosso Instituto.

Somos uma congregação brasileira nascida em São José dos Campos, no Estado

de São Paulo. Nossa fundadora, a querida serva de Deus Madre Maria Teresa de

Jesus Eucarístico, cujo nome civil era Dulce Rodrigues dos Santos, nasceu na Capital

desse Estado. Era uma jovem professora que trazia em si um ideal do bem, queria

ser religiosa, consagrada a Deus. Aos 21 anos, ela, contraindo tuberculose, dirigiu-se

a  São  José  dos  Campos,  a  fim  de  se  tratar.  Não  foi  por  acaso.  Desde  toda  a

eternidade, Deus a escolhera e a destinara para uma missão muito linda junto aos

seus prediletos: os enfermos, os pequeninos. Ele a fez partilhar sua divina missão

experimentando a  doença,  provando  a  dor  e  o  desalento,  e  lhe  deu um coração

semelhante ao seu coração divino, rico em misericórdia. Chegando enferma a São

José dos Campos, logo percebeu a situação dos doentes em pensões sanatoriais,

muitas em péssimas condições físicas, sanitárias e morais. Como não se comover

diante dos que, além de doentes, estavam sem teto, sem alívio, sem esperança e

abandonados?

Esquecida de si,  Dulce voltou-se para eles, os pequeninos, os abandonados, os

sofredores. Levou-lhes, com sua bondade,  a presença e a bondade de Deus e a

certeza de que não estavam sozinhos. Sua caridade os reanimava. Falava-lhes de

Deus, de amor, de esperança. Buscava-lhes abrigo, acolhida, alegria. Foi como um

raio de luz nas trevas, um lampejo de esperança. Sua presença fazia a diferença.

Alguém  notou.  Muitos  notaram.  A autoridade  da  Igreja  notou,  viu  mais  longe.  O

primeiro  Bispo  de  Taubaté,  Dom  Epaminondas  Nunes  d'Ávila  e  Silva,  qual  novo

Moisés, viu a “sarça ardente”, aproximou-se. Percebeu que ali estava alguém que o

Senhor escolhera para uma missão especial. Abençoou, orientou e, por meio de seu

sucessor, Dom André de Albuquerque Cavalcanti, enxertou na Igreja a nova planta

que ali nascia.

Como árvore benfazeja, a pequena semente cresceu, expandiu-se, alimentada e
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fortalecida pela seiva fecunda do amor de Deus; estendeu seus ramos e chegou a

muitos Estados do nosso Brasil e a mais três países: Itália, Portugal e Moçambique.

Foi assim que um dia chegou também aqui, a esta querida Capital mineira. Foi em

1949. Alegra-me lembrar como tudo ocorreu. Os tuberculosos eram objeto constante

dos cuidados de Madre Teresa. Quando o santo Arcebispo de Belo Horizonte, Dom

Antônio Cabral, a procurou, extremamente contristado e preocupado com a situação

do  Sanatório  Marques  Lisboa,  para  proletários,  localizado  em  sua  Arquidiocese,

suplicando-lhe que o assumisse, nossa Madre aquiesceu em visitá-lo para avaliar a

situação.

Esse antigo Sanatório do Morro das Pedras, fundado pelo grande parasitologista e

amigo dos  pobres Dr.  Henrique  Marques Lisboa  e pelo  barbeiro  José César  dos

Santos, atravessava momentos difíceis de abandono e incúria. Os doentes, porém,

estavam lá, sofridos, à espera de quem deles cuidasse.

Chocada e sumamente penalizada com a precária situação do sanatório,  Madre

Teresa o percorria em silêncio. Era, verdadeiramente, desolador; em dado momento,

todavia, na penumbra de uma pequena sala, a Madre viu o brilho de uma lamparina:

era o sinal da presença de Jesus na Eucaristia. E, sem mais hesitar, ela disse sim. Se

Jesus  ali  estava,  naquela  capelinha  e  naqueles  pobres  doentes,  suas  Pequenas

Missionárias também poderiam ali ficar. E ficamos.

Terminada a época dos sanatórios, ele foi transformado em hospital geral e hoje é o

Hospital Madre Teresa.

Quem chega hoje ao Hospital Madre Teresa já não reconhece o antigo sanatório.

Hospital  de  alta  complexidade,  conceituado  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,

projeta-se  como um centro  de  excelência  em saúde;  sente-se,  contudo,  no  calor

humano que dele se irradia, que algo de sobrenatural o anima. É a semente do amor

que ficou como presença viva daquela cujo quadro se vê logo à entrada e em todos

os setores do hospital, daquela que continua presente em todas as suas missionárias,

realizando seu sonho de espalhar sobre a terra a bondade e a misericórdia de Deus:

o Madre Teresa.

O Hospital Madre Teresa tem crescido em todos os aspectos: seu corpo clínico e

seus  colaboradores,  ao  lado  das  Irmãs,  perseguem  dia  após  dia  a  qualidade,  a
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segurança  do  paciente,  a  alta  tecnologia,  o  aprimoramento  científico,  os  índices

sempre menores de infecção. Há muita vida, muito movimento em todo o Hospital.

Por trás de tudo, como força motriz, como grande impulso, está o amor ao que sofre,

ao doente, o desejo de curar e aliviar a dor. Por trás de tudo, está o ideal de Madre

Teresa. Essa obra não é nossa, é de Deus. A Ele todo o louvor e toda a glória!

Celebrando com júbilo e ações de graças os 75 anos de nossa Congregação, nos

quais se insere a história  bonita do Hospital  Madre Teresa, tão querido por nossa

madre  fundadora,  deixamos  aqui  expressa  nossa  gratidão  a  todos  os  que  nos

ajudaram a construir  sua história:  autoridades, benfeitores, amigos, colaboradores.

Foram  muitos,  ao  longo  destes  75  anos.  Sempre  devotados,  desprendidos,

partilhando  conosco  alegrias  e  tristezas,  sofrimentos  e  vitórias,  celebrando  ou

sofrendo conosco, oferecendo-nos sua fraterna amizade, seu generoso apoio, sendo

para nós a presença do Divino Amigo.

Acolhendo com alegria esta homenagem, queremos a todos agradecer, de modo

especial  ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  representado  pelo

Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário.  Meu  caro  amigo  Deputado  Doutor  Viana,

sentimo-nos honradas e gostaríamos de oferecer a ambos um singelo presente, para

que levem no coração um pouco de nossa consideração e de nossa gratidão. A todos,

a expressão de nosso carinho, num desejo muito grande de que continuemos unidos

para a glória de Deus e maior bem para o nosso povo tão querido. Muito obrigada.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes para ouvir a Irmã Carim Sabrina Verplöhz e a

Sra.  Cristina  Aparecida  Corrêa,  que  apresentarão  a  música  “Jubileu”,  da  Irmã

Verônica Paula Ferreira.

- Procede-se à apresentação musical

Palavras do Sr. Presidente

Revma. Madre Teresa Isabel de Maria Imaculada, Superiora-Geral do Instituto das

Pequenas Missionárias de Maria Imaculada; Irmã Teresa Clotilde, Conselheira dos
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hospitais  do  Instituto  das  Pequenas  Missionárias  de  Maria  Imaculada;  Deputado

Federal  Leonardo  Quintão,  prezado  amigo,  companheiro,  irmão;  Desembargador

Federal do Trabalho Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, companheiro e amigo; Sr.

Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais, grande

médico; prezado amigo e irmão Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem e, diga-se de passagem, pessoa de uma sensibilidade

ímpar - não bastasse a sua formação de médico, teve a clarividência de saber, no

momento certo, homenagear esse hospital, na pessoa das madres e irmãs que aqui

estão. (- Lê:)

“Tão conhecido da população de Belo Horizonte, o Hospital Madre Teresa, com seu

corpo atuante e dedicado de religiosas, traz em sua denominação homenagem a uma

extraordinária criatura, que dedicou a vida ao trabalho social, com foco nos doentes e

necessitados. A relação de Madre Maria Teresa com a Capital mineira teve início em

1949, ao aceitar o desafio de Dom Antônio dos Santos Cabral, na época Arcebispo de

Belo Horizonte, para assumir, em nome de sua congregação - Pequenas Missionárias

de Maria Imaculada -, a responsabilidade pela administração do Sanatório Morro das

Pedras.

A cidade,  à época,  era reputada por  ter  um clima favorável  à  recuperação dos

tuberculosos, epidemia então de difícil  controle, sendo, muitas vezes, fatal. Aquele

sanatório era dedicado ao atendimento dos tuberculosos carentes, e, assim que foi

assumido pela congregação, já estabelecida em diversas partes do Brasil e com sede

na  cidade  paulista  de  São  José  dos  Campos,  passaria  a  se  chamar  Sanatório

Marques Lisboa, distinguindo o grande médico mineiro, professor  da Universidade

Federal de Minas Gerais, Dr. Henrique Marques Lisboa.

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, nascida em 1901 em São Paulo, com o

nome civil de Dulce Rodrigues dos Santos, e falecida em 1972, foi um exemplo de

vocação missionária, extremamente dedicada ao crescimento de sua congregação,

voltada,  desde seu início em nosso país, ao atendimento integral do ser humano,

privilegiando os aspectos biológico, psíquico, social e espiritual.

Neste  mês  de  novembro,  o  Instituto  das  Pequenas  Missionárias  de  Maria

Imaculada,  a  serviço  do  qual  Madre  Maria  Teresa  dedicou  sua  existência,  em
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companhia  de  tantas  abnegadas  religiosas,  completa  75  anos  de  atuação.  Já  o

sanatório,  que havia crescido  e se transformado numa grande referência  em sua

área,  se tornaria  um hospital-geral,  que,  em 1983,  passou a  homenagear  aquela

cujos esforços o transformaram numa das principais instituições de saúde do Brasil.

O Madre Teresa é hoje exemplo de permanente desenvolvimento tecnológico, graças

às suas clínicas altamente especializadas, ao trabalho sério e à qualificação de seus

profissionais.

Esta homenagem da Assembleia mineira à congregação, ao hospital e à pioneira

que  lhe  emprestou  o  nome  significa  o  reconhecimento  do  povo  mineiro  a  uma

organização que prima pelo bem-estar do paciente, especialmente dos idosos, dos

deficientes e das crianças.

Desejando a continuidade desta orientação que vem iluminando, por seu carinho e

pelo  alto  espírito  humanitário,  a  trajetória  das  pequenas  missionárias  de  Maria

Imaculada,  especialmente  junto  ao  Hospital  Madre  Teresa,  cumprimentamos  sua

diretoria, o corpo médico, as Irmãs e cada funcionário, todos unidos na consecução

de um compromisso público tão notável.”

Fiz essa leitura em nome do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que, por outros

compromissos, não pôde aqui estar.

Pedi a ele que dirigisse esta sessão de homenagem ao Hospital Madre Teresa,

enaltecendo acima de tudo a clarividência do Deputado Doutor Viana, que, embora

médico, tem o reconhecimento maior do que tudo por aqueles que prestam relevantes

serviços à comunidade.

Sei que este não é o espaço para agradecimento pessoal, mas, ao fazê-lo, darei o

meu testemunho. Sou farmacêutico de profissão, acostumado aos sofrimentos dos

nossos irmãos, mas com a expectativa de que sempre haverá uma luz de esperança,

a fim de ajudá-los e de, muitas vezes, salvá-los.

Tenho a consciência de que somente sabem dar valor aos hospitais aqueles que

um dia precisaram deles. Gostaria de fazer deste meu depoimento um testemunho.

Eu e minha esposa Íris ali passamos quase dois anos, acompanhando a minha sogra,

que  estava  doente,  na  expectativa  de  que  ali  receberia  todos  os  cuidados.  Hoje

somos  reconhecidamente  gratos  pelo  trabalho  que  lá  executaram.  Sei  e  tenho
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consciência de que nem sempre é possível salvar a vida dos que ali chegam, mas

tenho  a  consciência  maior  de  que  quem  passa  pelo  Hospital  Madre  Teresa pelo

menos tem a consciência, o sentimento próprio e o consolo de que tudo foi feito para

que a vida fosse salva.

Registro aqui a qualidade do corpo docente, na pessoa da Dra. Aparecida Maria

Cosso,  responsável  pela  área  de  endocrinologia,  e  do  trabalho  realizado  pelos

médicos desse Hospital e por essas enfermeiras abnegadas, que a todo momento

socorriam não somente a minha sogra, mas também todos os doentes que conviviam

conosco, com o melhor dos carinhos e com o sorriso aberto, como se estivessem

fazendo algo pela sua própria mãe. Sei que quem passa muito tempo no hospital

acaba sendo intransigente e exigente, na expectativa de que poderão salvar vidas, e,

às vezes, passa por chato de tanto que as enfermeiras ficam socorrendo e as Irmãs

ficam prestando atendimento espiritual e material. Mas tantas quantas vezes foram

chamadas, recebíamos, no quarto, verdadeiros anjos da guarda, para que tudo fosse

feito da melhor maneira, a fim de que mais uma vida fosse salva.

Minha prezada Irmã, com esse afã, esse corpo docente dirige aquele Hospital. Sei

que,  pelo  próprio  testemunho  que dão na  formatura  e  pelo  compromisso que  os

médicos e as enfermeiras assumem, às vezes um elogio não acrescenta nada. No

afã de salvar vidas, realizam o trabalho que se comprometeram a executar ao longo

da  sua  existência.  Esta  homenagem  que  a  Assembleia  Legislativa  presta,  por

intermédio do nosso companheiro Deputado Doutor Viana, serve, pelo menos, como

um  alento,  para  que  continuem  prestando  esse  belo  serviço  no  Hospital  Madre

Teresa.

Se tivéssemos outros Hospitais Madre Teresa não só em Belo Horizonte, mas em

todo o Estado de Minas Gerais e no Brasil, para que todos os que ali chegassem

fossem recebidos com o mesmo carinho e o mesmo sentimento de expectativa de

vida...  A Assembleia  nada  mais  faz  que  reconhecer  o  belo  trabalho  que  vocês

executam ali, não só porque é um hospital filantrópico - porque muitos outros o são -,

mas  porque ali  impera  o  amor,  a  fraternidade  e  o  reconhecimento  de  que todos

precisam de uma mão amiga e de um carinho a mais naquele conforto ou desconforto

que têm os familiares quando acometidos por enfermidades.
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Que Deus continue abençoando vocês.  Sei  que Ele está presente em todos os

momentos, nas orações feitas na capela juntamente com as Irmãs para agradecer por

mais  um  dia,  tanto  os  médicos  quanto  as  enfermeiras,  e  pedir  que  não  faltem

condições materiais para que continuem prestando esse serviço. Que Deus coloque à

frente de tudo a humildade das Irmãs, a dedicação das enfermeiras, a abnegação dos

médicos, que muitas vezes não são recompensados materialmente, financeiramente,

mas são recompensados  por  Ele  na  sua grandeza,  com a  sua família,  para  que

continuem prestando esse relevante serviço. Que o Hospital Madre Teresa transmita

a todos os hospitais o exemplo de fraternidade, atendimento e amor ao próximo. Fico

feliz de estar presidindo esta sessão. Que meu testemunho também sirva para esse

agradecimento pessoal. Não que eu queira estar ali, mas já recomendando que, o dia

em que necessitado estiver, seja no Hospital Madre Teresa. Que Deus abençoe todos

vocês para que continuem cumprindo essa nobre missão.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 22, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 22/11/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Juiz de Fora os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Bruno Siqueira (substituindo o Deputado

Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros

da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo; os Deputados Tadeu

Martins Leite, Bruno Siqueira (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura)  e  Dalmo  Ribeiro  Silva

(substituindo  o  Deputado  Marques  Abreu,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
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membros da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.  Está presente, também, o

Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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

assuntos relativos à Copa do Mundo de 2014 e comunica o recebimento de ofício do

Sr. Sérgio Alair  Barroso, Secretário  de Estado Extraordinário da Copa, justificando

sua ausência na reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Carlos César Bonifácio, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de

Fora;  Luiz Carlos  Santos e Júlio  Gasparette,  Vereadores dessa Câmara;  Joaquim

Benedito de Almeida, Vereador da Câmara Municipal de Matias Barbosa; Ana Laura

Marendino,  Gerente  Executiva  do  Juiz  de  Fora  e  Região  Convention  e  Visitors

Bureau;  Danielle  Feyo  Lopes,  Diretora  do  Núcleo  de  Turismo  da  Secretaria  de

Planejamento  e  Desenvolvimento  Econômico  de  Juiz  de Fora;  Heglison  Custódio

Toledo, Assessor Executivo da Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora; Áureo

Carneiro Fortuna, Presidente Executivo do Tupi Football Clube, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins

Leite, Bruno Siqueira e Dr. Wilson Batista em que solicitam seja encaminhado pedido

de  informações  ao  Ministério  do  Esporte  sobre  o  andamento  do  processo

encaminhado  pelo  Tupi  Esporte  Clube  visando  seu  enquadramento  na  Lei  de

Incentivo ao Esporte, bem como seja encaminhado ao referido Ministério pedido de

providências  para  a  agilização  desse  processo  de  enquadramento.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos

convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Rômulo Viegas – Vanderlei Miranda.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

19/10/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio Mourão, Fred Costa e Neider Moreira, 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 Neider Moreira,

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

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

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e 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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.450/2011 com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa) e 2.451/2011 com a Emenda nº 1

(relator:  Deputado  Bonifácio  Mourão).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Ivair Nogueira, Presidente - Neider Moreira - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada

Comissão.  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
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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 27/10/2011: ofícios dos Srs. Waldemar Antônio

Lemes Filho, Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas; Antônio Sérgio

Lima  Braga  (2)  e  Josué  Costa  Valadão,  respectivamente,  Secretários  de  Meio

Ambiente e de Governo de Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei  nº  664/2011,  no 2º  turno,  para cuja relatoria  designou o Deputado

Duarte Bechir. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 2.122/2011, no 2º turno, é retirado da pauta por ter sido

apreciado em reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 664/2011 na forma do vencido no 1º turno

(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. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização, em Porteirinha, para debater a instalação de empresas

mineradoras no Município e região e seus impactos ecológico, econômico e social.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Délio Malheiros - Sávio Souza Cruz .

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

8/11/2011

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão 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  Bonifácio  Mourão  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública  para  conhecer  e  discutir  as  propostas apresentadas

pelos jovens participantes da 2ª Conferência Estadual da Juventude; Sávio Souza

Cruz,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  esclarecer  matéria

veiculada  no  jornal  "  Hoje  em  Dia"  de  30/102011,  que  aponta  um  possível

aparelhamento do Estado, na Secretária de Estado de Esportes e Juventude, onde

atuam  vários  integrantes  da  nominada  "Turma  do  Chapéu",  que  é  composta  por

jovens militantes do PSDB; e Marques Abreu, Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino,

Gustavo Perrella e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde, com o objetivo de discutir

políticas públicas de prevenção à obesidade infantil,  tendo o exercício físico como

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO – NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às 13h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Romel Anízio,  Ulysses Gomes e Tenente  Lúcio (substituindo o  Deputado Gustavo

Perrella, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, e o Deputado Tenente Lúcio, membro da Comissão de

Membros das Comissões Permanentes –  §  1º  do  art.  204 do Regimento  Interno.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana declara aberta a
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reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros das Comissões  presentes.  A Presidência  informa que a

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

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.556/2011, cuja relatoria avocou para si. Registra-se a presença do Deputado Zé

Maia, que assume a direção dos trabalhos. O Deputado Tenente Lúcio retira-se da

reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no turno

único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.556/2011  (relator:  Deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente - João Leite - Marques Abreu - Tenente Lúcio.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

18/11/2011

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  os

Deputados Sargento Rodrigues e Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado João

Leite, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Hélio  Gomes e  Luiz Carlos  Miranda.  Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sargento Rodrigues,  declara aberta a

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

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

reunião se destina a debater os altos índices de homicídios e a limitação da Polícia

Civil  na  região  de  Governador  Valadares  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  do  Deputado  Federal  Leonardo  Monteiro,  parabenizando

esta  Casa pela  realização desta audiência pública e  justificando sua ausência no

evento. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os a

Sra. Elisa Maria Costa, Prefeita Municipal de Governador Valadares; Ingrid Veloso

Soares do Val, Promotora de Justiça da Comarca de Governador Valadares; e os Srs.
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Vereador Chiquinho, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares,

representando  Heldo  José  Aguiar  Armond,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Governador Valadares; Everton Villaron de Souza, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

da  Comarca  de  Governador  Valadares,  representando  Amaury  Silva,  Diretor  do

Fórum de Governador Valadares; Fernando Cézar Ribeiro Cabral, Inspetor Chefe da

Delegacia  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Caratinga;  Ten-Cel.  João  Lunardi,

Comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira

de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas de Gerais; Ailton

Lacerda,  Delegado  Regional  da  Polícia  Civil  em  Governador  Valadares,

representando Valmir de Paula Ramos, Chefe do 8º Departamento de Polícia Civil em

Governador  Valadares;  Major  Neri  de  Mattos,  Subcomandante  do  6º  Batalhão de

Bombeiros Militar; Calânico Sobrinho Rios, Defensor Público; Francisco Shimabukuro

Junior, Presidente da 43ª Subseção da OAB/MG - Governador Valadares, que são

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

Luiz Carlos 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. 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, 21 de novembro de 2011.

Maria Tereza Lara, Presidente - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.897/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Engenheiros,

Arquitetos e Agrônomos com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 1.897/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos com sede no Município de São

Sebastião do  Paraíso,  pessoa jurídica de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que

congrega os profissionais dessas áreas na referida região.

A instituição tem como principal objetivo incentivar a participação consciente e a

colaboração recíproca de engenheiros, arquitetos e agrônomos, com vista à melhoria

de suas condições de atuação profissional e de sua qualidade de vida.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Associação Regional dos Engenheiros,

Arquitetos e Agrônomos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.897/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.185/2011

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 dos Produtores Rurais da Região do Córrego da Onça,

com sede no Município de Tapira.

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 2.185/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Região do Córrego da Onça, com sede no Município de

Tapira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

zelar pelo bem-estar da comunidade em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estuda  e  divulga  as  inovações  de  interesse

coletivo relacionadas a urbanismo, saúde, higiene, habitação, educação, esporte e

lazer; promove a solidariedade e a participação social de seus assistidos; mobiliza a

comunidade na busca de soluções para seus problemas perante o poder público; cria

núcleos  de  desenvolvimento  para  cuidar  do  transporte,  do  beneficiamento  ou  da

industrialização da produção de seus associados; busca assistência técnica para as

atividades agropecuárias; realiza palestras, encontros e outros eventos, visando ao

interesse e à união de todos; mantém uma biblioteca para a preservação da cultura

local;  incentiva  o  trabalho  comunitário;  presta  serviços  de  assistência  médica,

dentária, educacional e recreativa.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  dos  Produtores

Rurais  da  Região  do  Córrego  da  Onça,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.185/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.364/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.
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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 2.364/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Jardim Alvorada - Acojac -, com sede no Município de Contagem, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação da

assistência social.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

família,  da maternidade,  da infância,  da adolescência e da velhice;  ao amparo de

crianças e adolescentes carentes; à integração de seus assistidos ao mercado de

trabalho; à habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e à sua integração

na vida comunitária; à promoção da assistência social, da saúde, da educação e do

esporte, priorizando famílias carentes; à difusão da cultura e da defesa do patrimônio

histórico  e  artístico;  à  preservação  do  meio  ambiente  e  do  desenvolvimento

sustentável.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Comunitária Jardim

Alvorada, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.364/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.422/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Instituto da Família  de Divinópolis  -  Infa-

Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição 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  matéria,

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.422/2011 visa  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  da

Família  de  Divinópolis  -  Infa-Divinópolis  -,  com sede no Município  de  Divinópolis,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo lutar por

melhoramentos para a comunidade perante os poderes públicos, visando à melhoria

das condições de vida de seus moradores.

Com esse propósito, a entidade pesquisa e estuda a realidade social, econômicas,

cultural e moral da família de hoje, bem como sua projeção no futuro, organizando e

divulgando os resultados a fim de incentivar a promoção dessa instituição e fornecer-

lhe  meios  para  que  possa  se  ajustar  aos  novos  paradigmas;  oferece  cursos,

simpósios,  seminários  e  atividades  afins  para  a  orientação  da  vida  familiar  e  a

solução de seus problemas; auxilia a população carente na busca de atendimento

médico, psicológico, odontológico, nutricional e outros.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  da  Família  de

Divinópolis, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.422/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.432/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Projeto  de  Ação  Social  -  PAS  -,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.432/2011 pretende declarar de utilidade pública o Projeto de

Ação Social - PAS -, com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência social ao

segmento mais carente da população.

Com esse propósito, a instituição protege a saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; promove a integração de seus

associados no mercado de trabalho;  oferece cursos profissionalizantes;  defende a

preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Projeto de Ação Social no

Município de Patrocínio, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.432/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.434/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Cresça  Envolva  Prossiga  -  Acep  -,  com  sede  no

Município de Ribeirão das Neves.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.434/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cresça Envolva Prossiga - Acep -, com sede no Município de Ribeirão

das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e,  no  art.  27,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade  congênere  registrada  nos

Conselhos Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.434/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Fabiano Tolentino - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.474/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 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 2.474/2011 pretende declarar de utilidade pública o Grupo da

Felicidade de Barão de Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  desenvolver

encontros sociais com o objetivo de recuperar a autoestima de seus associados.

Com esse propósito, a instituição promove atividades físicas, práticas esportivas,

caminhadas,  festividades,  passeios  turísticos,  terapia  ocupacional  e  psicológica,

campanhas preventivas, programa de alfabetização, aulas de artesanato, atividades

manuais e dança.

Tendo em vista o relevante trabalho de integração social desenvolvido pelo Grupo

da Felicidade de Barão de Cocais, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.474/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  a  proposição  em  tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.987/2009,  “dispõe  sobre  a  afixação  de

cartazes informativos, nos postos de combustíveis e nos restaurantes localizados às

margens das rodovias estaduais, alertando motoristas de caminhão sobre os riscos

de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora a proposição
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a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, em cumprimento ao disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo tornar obrigatória a afixação de cartazes informativos

em  postos  de  combustíveis  e  restaurantes  localizados  às  margens  de  rodovias

estaduais,  administradas  direta  e  indiretamente  pelo  governo  do  Estado  e  sob  o

regime de concessão, alertando motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigirem

sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

São por demais conhecidas as graves consequências da direção sob o efeito de

substâncias psicotrópicas. Segundo publicação do Centro Brasileiro de Informações

sobre  Drogas  Psicotrópicas  -  Cebrid  -,  da  Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre

Drogas,  drogas  psicotrópicas  são  aquelas  que  atuam  sobre  o  nosso  cérebro,

alterando  de  alguma  maneira  nosso  psiquismo.  As  drogas  assim  classificadas

dividem-se em três  grupos:  estimulantes, depressoras e perturbadoras do sistema

nervoso central

No grupo das drogas estimulantes do sistema nervoso central, também chamadas

de  psicoanalépticas,  estão  as  anfetaminas  (sob a  forma de  vários  medicamentos

sintéticos conhecidos por bolinhas e rebites), a cocaína, a pasta de coca, o “crack” e

o tabaco.

“As anfetaminas são drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central,

isto é, fazem o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais 'acesas',

'ligadas', com 'menos sono', 'elétricas'. São chamadas de 'rebite', principalmente entre

os motoristas que precisam dirigir durante várias horas seguidas sem descanso, a fim

de  cumprir  prazos  predeterminados”.  São  exemplos  de  drogas  anfetamínicas

sintéticas a sibutramina, o femproporex, o mazidol e a antepramona. Os três últimos

tiveram a venda proibida pela Anvisa em outubro de 2011.

“A pessoa que toma anfetaminas é capaz de executar uma atividade qualquer por

mais tempo, sentindo menos cansaço. Este só aparece horas mais tarde quando a

droga já se foi do organismo; se nova dose é tomada as energias voltam, embora

com menos intensidade. De qualquer maneira as anfetaminas fazem com que um

organismo reaja acima de suas capacidades exercendo esforços excessivos, o que
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logicamente é prejudicial para a saúde. E o pior é que a pessoa ao parar de tomar

sente  uma  grande  falta  de  energia  (astenia),  ficando  bastante  deprimida,  o  que

também é prejudicial, pois não consegue nem realizar as tarefas que normalmente

fazia  antes  do  uso  dessas  drogas.”  (Disponível  em:  www.cebrid.epm.br/ folhetos/

anfetaminas_htm).

No grupo das drogas depressoras do sistema nervoso central, também conhecidas

por  psicolépticas,  temos  no  álcool  uma  das  poucas  drogas  psicotrópicas  cujo

consumo é admitido e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos motivos pelos

quais  ele  é  encarado  de  forma  diferenciada  quando  comparado  com  as  demais

drogas.  A  ingestão  de  álcool,  mesmo  em  pequenas  quantidades,  diminui  a

coordenação motora e os reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir veículos

ou operar outras máquinas. Pesquisas revelam que grande parte dos acidentes é

provocada por motoristas que haviam bebido antes de dirigir.

Compõem também o grupo das drogas depressoras do sistema nervoso central os

solventes ou inalantes; os tranquilizantes ou ansiolíticos; os calmantes e sedativos; os

opiáceos (morfina,  codeína e heroína)  e os opioides (sintéticos, como meperidina,

oxidona, propoxifeno e metadona).

No  grupo  das  drogas  perturbadoras  do  sistema  nervoso  central,  também

denominadas  psicodislépticas  temos:  maconha,  cogumelos,  plantas  alucinógenas,

perturbadores sintéticos como o LSD-25, sob a forma de ácido, êxtase - MDMA - e os

anticolinérgicos, representados por plantas como o lírio, saia-branca e medicamentos

como o Artane e Akineton.

Portanto,  em  decorrência  das  inúmeras  e  variadas  alterações  psíquicas  que

provocam,  as  drogas  psicotrópicas  combinadas  com  direção  representam  graves

riscos para a saúde e a vida das pessoas. Nesse contexto, a medida proposta, ao

alertar  motoristas  de  caminhão sobre  o risco  de  se  envolverem em acidentes  ao

dirigirem  sob  efeito  de  drogas  psicotrópicas,  reveste-se  de  conveniência  e

oportunidade.

Todavia, o art. 1º apresenta uma impropriedade, pois um estabelecimento não pode

ser  sujeito  de  direito  a  quem  se  possa  atribuir  uma  obrigação  legal.  Assim,

apresentamos a Emenda nº 1, atribuindo a obrigação legal aos proprietários e aos
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responsáveis  pelos  estabelecimentos.  Por  outro  lado,  não se pode negligenciar  o

princípio da impessoalidade na elaboração legislativa, pois um dos requisitos da lei é

o de ser aplicada a todos indistintamente, devendo portanto a medida se destinar a

todos  os  motoristas,  e  não  somente  aos  de  caminhão,  razão  pela  qual  estamos

propondo a Emenda nº 2. Por fim, a Emenda nº 3 suprime o art. 2º, que estabelece

prazo para o Poder Executivo regulamentar a futura lei, medida dispensável, já que o

Executivo já goza dessa prerrogativa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 941/2011, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “os postos de combustíveis e restaurantes” por

“os proprietários e os responsáveis por postos de combustíveis e restaurantes”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se, no art. 1º, a expressão “de caminhões”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.075/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  n° 1.075/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.959/2010 “torna obrigatória a

informação, nas embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado de

Minas Gerais, sobre o número de empresas existentes no Brasil que as reciclam, e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 12/7/2011, solicitando fosse a
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proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, 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.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O autor da proposição em epígrafe, preocupado com o destino do lixo e, por via

reflexa, com o meio ambiente, apresentou o projeto como forma de estimular o setor

privado a atuar na reciclagem dos resíduos sólidos.

Em sua justificação, argumentou que, embora haja iniciativas da sociedade para

realizar  a  coleta seletiva  do lixo,  não há um número suficiente de  empresas que

atuam na reciclagem do material recolhido. Segundo ele, a medida de fazer constar,

nos rótulos do produtos, a informação proposta iria não só estimular a participação da

sociedade  na  coleta,  como  também  ampliar  a  atuação  da  iniciativa  privada  na

reciclagem.

Parece-nos óbvio que não seria a informação sobre o número de empresas que

reciclam  esse  tipo  de  embalagem  que  estimularia  a  iniciativa  privada  a  fazer

investimentos na reciclagem desses produtos. Não bastasse isso, deve-se salientar

que a ordem econômica é regida por alguns princípios, entre eles o da livre iniciativa,

segundo o qual o exercício de atividade econômica pelos particulares é livre e não

deve sofrer ingerências por parte do poder público, a não ser que razões de tomo

demandem a interferência estatal para salvaguardar outros princípios constitucionais

que, no caso, devem prevalecer.

O Estado pode intervir e criar regras protetivas do meio ambiente, ainda que da sua

interferência decorra ônus ao particular, sem que isso constitua atuação indevida na

atividade econômica, desde que haja justificativa racional para tanto. Nesse ponto, é

preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,  caracterizadas  pela  generalidade  e

abstração,  assim  como os  atos  administrativos,  preordenados  à  execução da  lei,
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devem ser norteados pelo princípio da razoabilidade, que está implícito no “caput” do

art. 37 da Constituição da República e explícito no “caput” do art. 13 da Constituição

do Estado. As leis também devem ser pautadas pelo bom senso, pela coerência, pela

utilização de parâmetros aceitáveis em face da realidade social e pela relação de

adequação entre meios e fins.

No que se refere a esse ponto, o constitucionalista Paulo Bonavides, ao tratar do

princípio constitucional da proporcionalidade, esclarece que:

“A vinculação do princípio da proporcionalidade ao Direito Constitucional ocorre por

via dos direitos fundamentais. É aí que ele ganha extrema importância e aufere um

prestígio e difusão tão larga quanto outros princípios cardeais e afins, nomeadamente

o  princípio  da  igualdade.  Protegendo,  pois,  a  liberdade,  ou  seja,  amparando  os

direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade entende principalmente, como

disse Zimmerli, com o problema da limitação do poder legítimo, devendo fornecer o

critério das limitações impostas à liberdade individual.”

O  princípio  da  proporcionalidade  é  decorrente  do  Estado  de  Direito,  sendo

caracterizado, segundo a moderna doutrina, por três elementos. O primeiro deles é a

adequação entre meio e fim, que nos deve dizer se determinada medida representa o

meio certo para levar a cabo um fim baseado no interesse público. O segundo é a

necessidade, segundo a qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à

conservação do fim legítimo que se almeja, isto é, entre as soluções possíveis, deve-

se optar pela menos gravosa. Finalmente, o terceiro é a proporcionalidade “stricto

sensu”, segundo a qual a escolha deve recair sobre o meio ou os meios que, no caso

específico,  levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo, devendo-se

verificar a relação custo-benefício da medida, ou seja, a ponderação entre os danos

causados e os resultados a serem obtidos.

Com efeito, “pode-se dizer que uma medida é adequada se atinge o fim almejado,

exigível, por causar o menor prejuízo possível e, finalmente, proporcional em sentido

estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens.” (Guerra Filho, Willis

Santiago.  “Ensaios  de  Teoria  Constitucional”.  Imprensa  Universitária,  Fortaleza,

1989.)

Analisando a proposição nessa linha de pensamento jurídico, entendemos que a
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restrição imposta se mostra desproporcional, notadamente no que toca à adequação

entre  meio  e  fim.  Com  efeito,  a  medida  em  estudo,  além  de  não  surtir  o  efeito

pretendido  pelo  autor,  causaria  transtornos  à  comercialização,  principalmente  de

produtos produzidos fora do Estado, seja no País, seja no exterior. Em conclusão, o

distanciamento entre o comando legal e a realidade empírica evidencia a ausência de

razoabilidade  do  projeto  em  comento  e,  adicionalmente,  a  medida  constitui

interferência estatal que afronta o art. 170 da Constituição da República.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.075/2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Fabiano Tolentino - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.218/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, dispõe sobre a obrigação

de se anexarem aos processos de emissão da Carteira Nacional de Habilitação as

notas  fiscais  de  prestação  de  serviços  por  parte  de  centros  de  formação  de

condutores.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, 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, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados na ocasião:

“O  projeto  em  tela  pretende  adotar  mecanismos  de  fiscalização  relativos  ao
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recolhimento  de  tributos  por  parte  dos  Centros  de  Formação  de  Condutores  que

prestam serviços no Estado.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  obrigatoriedade  da  anexação  da  nota  fiscal  de

prestação de serviço nos processos de emissão da Carteira Nacional de Habilitação

estaria a inibir a sonegação de impostos, sendo tal obrigatoriedade norma vigente em

outros Estados, a qual traz grandes benefícios para a população.

Em primeiro lugar deve ser destacado que os serviços prestados pelos centros de

formação de condutores encontram-se disciplinados por normas oriundas dos órgãos

que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, cuja competência se encontra prevista

na Lei nº 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

O Sistema Nacional de Trânsito, segundo definição constante do CTB, é o conjunto

de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

que  tem,  entre  suas  finalidades,  as  atividades  de  planejamento,  administração,

normatização,  pesquisa,  registro  e  licenciamento  de  veículos,  como  também  a

formação, habilitação e reciclagem de condutores.

As atividades desta natureza, na órbita do Estado de Minas Gerais, são atribuídas

ao Conselho Estadual de Trânsito - Cetran-MG -, órgão vinculado à Secretaria de

Estado de Defesa Social.

Pode-se constatar,  portanto, que o disciplinamento das atividades desenvolvidas

pelas  autoescolas  tem  a  sua  matriz  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  sendo  os

demais órgãos ligados a essas atividades executores da política desenvolvida para

este segmento do trânsito.

Não remanesce a esta Casa Legislativa a prerrogativa de estabelecer regras ou

procedimentos a serem seguidos pelas empresas deste setor, particularmente no que

diz respeito aos documentos que devem compor os processos para habilitação de

condutores.

Avaliando a  proposta  sob o  prisma da fiscalização  quanto  ao  recolhimento  dos

tributos  de competência  do  Estado,  entendemos que o  projeto  invade uma seara

privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe, de maneira discricionária, a

iniciativa para instauração do processo legislativo em relação às matérias que versem

sobre  criação,  estruturação  e  extinção  de  órgão  autônomo  (art.  66,  III,  ‘e’,  da
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Constituição  mineira),  com  a  consequente  criação  dos  mecanismos  que  melhor

atendam à máquina arrecadatória.

A instituição dos mecanismos para facilitar o controle e a arrecadação tributária, a

propósito, diz respeito à atividade do Poder Executivo.

Deve  ser  lembrado,  também,  que  os  centros  de  formação  de  condutores  são

constituídos, em sua maioria, sob a forma de microempresa ou empresa de pequeno

porte, às quais todo o sistema jurídico, seja do ponto de vista constitucional, legal ou

administrativo, confere tratamento privilegiado e favorecido para o desenvolvimento

das suas atividades e, particularmente, para o recolhimento dos impostos.

Não é demais acrescentar que a própria legislação tributária dispensa as empresas

desta natureza da emissão de documento fiscal, o que é compatível com o tratamento

favorecido  que  lhes  é  reconhecido  como  princípio  para  o  exercício  da  atividade

econômica (art. 170, IX, da Constituição da República).

A Lei nº 8.137, de 1990, ao definir os crimes contra a ordem tributária e econômica

e contra  as  relações de consumo,  considera  criminosa a  conduta  do  agente  que

negar  ou  deixar  de  fornecer,  quando  obrigatório,  nota  fiscal  ou  documento

equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente

realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pode-se asseverar que a proposta em apreço não encontra amparo no princípio da

razoabilidade, acolhido pelo art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Para  o  Prof.  Luís  Roberto  Barroso,  as  normas  jurídicas  que  não  atendam  ao

mencionado princípio tornam-se passíveis de ser invalidadas, como no caso em que

não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado; a medida

não seja exigível ou necessária, havendo caminho alternativo para chegar ao mesmo

resultado com menor  ônus a um direito individual;  não haja proporcionalidade em

sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é de maior relevo do que aquilo

que se ganha (“Temas de Direito Constitucional”, p. 163, Renovar, RJ, 2001).

Diante  desses  argumentos,  não  vislumbramos  perspectiva  de  tramitação  da

proposta”.

Em  vista  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expressado

anteriormente por esta Comissão.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.218/2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - André Quintão - Fabiano

Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.823/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 1.823/2011 “dispõe sobre a

emissão,  pelas  unidades  públicas  de  saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  do

Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde 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 torna obrigatória a emissão, pelas unidades públicas de

saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  do  Certificado  Internacional  de  Vacinação  e

Profilaxia – CIVP – e também a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio

que informe sobre a disponibilização desse serviço por essas unidades.

Nos termos da justificação do projeto, atualmente o CIVP só é emitido nos Centros

de Orientação de Viajantes da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras. O objetivo

da proposição é permitir que brasileiros que vão viajar para o exterior tenham mais

acesso ao CIVP, documento de saúde obrigatório para ingresso em alguns países.

Atualmente,  a  emissão  desse  documento  pelas  unidades  de  saúde  é  uma

possibilidade, e não uma obrigação.

No Brasil,  para obter  o  CIVP é  preciso,  antes,  conseguir  o Cartão Nacional  de

Vacinação, que é válido em todo território nacional. Esse cartão pode ser obtido nas
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Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde ou nos postos privados credenciados.

Com o Cartão Nacional de Vacinação é preciso comparecer a um dos Centros de

Orientação ao Viajante, que vão emitir o CIVP. Para casos em que a vacinação ou a

profilaxia  seja  contraindicada,  deverá  ser  emitido  o  Atestado  ou  Certificado

Internacional  de  Isenção  de  Vacinação  ou  Profilaxia  (CIIVP).  A  emissão  desse

certificado  pode  ser  realizada  por  um  profissional  médico  ou  por  um  Centro  de

Orientação ao Viajante.

O  Centro  de  Orientação  ao  Viajante  é  um  serviço  de  saúde  credenciado,

responsável  pela  orientação  sanitária  de  viajantes  e  pela  emissão  do  CIVP.

Atualmente, os Centros de Orientação ao Viajante credenciados são os localizados

nos postos da Anvisa em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Em

Minas Gerais, segundo informações constantes no “site” da Anvisa, há dois centros:

um  na  Av.  Getúlio  Vargas,  447,  11º  andar  -  Funcionários  -  Belo  Horizonte

(Coordenação-sede – MG); o outro localiza-se no Aeroporto Internacional Tancredo

Neves - Confins.

Feitas essas considerações, passemos à análise do projeto.

A Constituição da República confere, em seu art. 24, XII, 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". Ademais, preceitua a Lei Maior, nos arts. 196 e 200, II, ser a saúde

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.

Para que houvesse subsídios para  a análise da proposição,  foi  ela baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do requerimento aprovado

em  reunião  de  16/8/2011.  A  resposta  foi  remetida  por  meio  de  parecer  da

Superintendência de Vigilância Epistemológica Ambiental e Saúde do Trabalhador, no

qual foi ressaltado que:

“Por ser um cartão de controle internacional que requer segurança e controle na

emissão do mesmo, orientamos que a disponibilização deste cartão deve ficar restrita

a  uma  unidade  de  saúde  de  cada  um  dos  28  Municípios  sede  de  cada
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Superintendência  e  Gerência  Regional  de  Saúde.  Se  disponibilizarmos  para  as

unidades de saúde dos 853 Municípios  do Estado,  corremos o  risco de perder  o

controle dos mesmos”.

Assim,  tendo  em  vistas  as  razões  operacionais  acima  citadas,  acolhemos  a

sugestão  apresentada  pela  Secretaria  de  Saúde,  por  meio  da  apresentação  das

Emendas nos 1 e 2.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.823/2011 com as Emendas nos 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica obrigada a emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia

uma  unidade  de  saúde  de  cada  um  dos  vinte  e  oito  Municípios-sede  de  cada

Superintendência e Gerência Regional de Saúde.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – As unidades públicas de saúde do Estado mencionadas no “caput” do art.

1º deverão afixar, em suas dependências, cartazes, faixas ou qualquer outro meio

que  informe  a  respeito  da  emissão  do  Certificado  Internacional  de  Vacinação  e

Profilaxia nesses locais. “.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Fabiano

Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.859/2011

Comissão de Administração Pública

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, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
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matéria na forma do Substitutivo nº 1.

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 comento  estabelece que os veículos  dos órgãos estaduais  de

segurança e de saúde públicas serão equipados com instrumentos que possibilitem a

conexão  com  o  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -,  medida  que  deve

alcançar  também  os  serviços  prestados  sob  a  forma  de  concessão  e  convênios

celebrados pelo governo do Estado.

O projeto determina, ainda, que o Executivo, no prazo de dois anos contados da

vigência  da  lei,  deverá  promover  a  instalação  desse  equipamento  em  todos  os

veículos que integram a frota dos órgãos de segurança e de saúde públicas. Em caso

de descumprimento da norma por parte das entidades que exploram o serviço de

urgência  e  emergência,  a  proposição prevê as  seguintes  penalidades:  notificação

com prazo de trinta dias para se adequar à lei; multa de 2.300 Ufemgs por veículo; e

revogação do alvará de licença, observado o contraditório e a ampla defesa.

Não  há  dúvida  de  que o  objetivo  por  excelência  da  proposição é  disponibilizar

meios para uma atuação mais célere e eficiente por parte dos órgãos de segurança

pública e de saúde,  de modo a melhor  atender  aos interesses da coletividade.  A

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos e deve ser

exercida para a proteção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio, nos termos do art. 136 da Carta mineira. Para atingir esse desiderato,

existem, no âmbito do Estado, a Polícia Militar,  o  Corpo de Bombeiros Militar  e a

Polícia Civil, todos subordinados diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

A saúde também foi erigida, no plano constitucional, como direito de todos, cabendo

ao  poder  público  zelar  por  sua  efetiva  assistência,  mediante  políticas  sociais  e

econômicas  que  visem  à  eliminação  do  risco  de  doenças  e  de  outros  agravos.

Portanto,  cabem,  em  princípio,  ao  Estado  as  ações  e  serviços  preordenados  à

promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  devendo,  para  tanto,  valer-se  dos

equipamentos  e  instrumentos  que  melhor  se  harmonizem  com  o  alcance  dessa

finalidade.
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Os serviços de saúde podem ser prestados tanto pelo Estado quanto pela iniciativa

privada, nesse caso sob a fiscalização e controle do poder público. Se prestado por

este,  será  rotulado de serviço  público  e  regido  pelas  normas  do regime jurídico-

administrativo. Se prestado por particulares, será rotulado como atividade privada de

interesse público, porém sujeito ao poder de polícia do Estado.

Ao  tornar  obrigatória  a  instalação  de  equipamentos  de  GPS  nos  veículos

encarregados da segurança e da saúde públicas, o projeto visa assegurar serviços de

melhor qualidade aos cidadãos, pois é incontestável que tais instrumentos, em face

dos  recursos  tecnológicos  que  lhes  são  peculiares,  podem  contribuir

significativamente para o êxito das ações estatais, principalmente quando se trata de

questões  atinentes  à  segurança  pública  e  à  proteção  da  vida.  A  título  de

exemplificação,  mencione-se  que  as  viaturas  equipadas  com  GPS  têm  mais

possibilidades de localizar ocorrências e criminosos e de prestar socorro às vítimas

de  acidentes  com mais  eficiência  e  precisão,  com reflexos  positivos  na  vida  dos

cidadãos.  Aliás,  a  administração  pública,  sempre  que  possível,  deve  tomar  as

medidas  mais  vantajosas  para  o  interesse da coletividade,  especialmente  as  que

estão  em  plena  sintonia  com  o  princípio  da  eficiência,  que  requer  celeridade,

atualidade das técnicas e aperfeiçoamento dos meios de ação estatal, com vistas à

proteção do interesse público. Nesse ponto, é oportuno assinalar que a eficiência da

atividade administrativa é uma ideia oposta à de lentidão, demora e omissão do poder

público. Quanto mais ágeis e modernas as técnicas de ação administrativa melhor

para o cidadão, que tem direito público subjetivo a serviços de qualidade e direito à

informação sobre as realizações do Estado.

A Comissão de Constituição  e  Justiça,  ao  examinar  preliminarmente  a  matéria,

apresentou o Substitutivo nº 1, suprimindo do projeto as penalidades previstas em

caso de descumprimento da lei e introduzindo dispositivos atinentes aos editais de

licitação  para  aquisição  dos  veículos  e  que  fixam  o  prazo  de  90  dias  para  a

regulamentação  da  lei  pelo  Poder  Executivo.  Entretanto,  entendemos  que  a

proposição original pode ser mais aprimorada, sem, todavia, invadir a competência

discricionária do Governador do Estado para o tratamento da matéria. Isso porque

caberá  ao  Chefe  do  Executivo,  após  definir  suas  prioridades  administrativas  e
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verificar  as  possibilidades  orçamentárias,  implementar  o  comando  normativo.

Percebe-se,  assim,  que  a  matéria  em  questão  deve  ser  submetida  ao  juízo

discricionário do administrador público.

Nessa linha de raciocínio,  parece-nos  mais  conveniente  constar  no  texto  da  lei

somente  o  núcleo  da  providência  impositiva,  vale  dizer,  a  obrigatoriedade  de

monitoramento à distância dos veículos destinados aos serviços de segurança e de

saúde  do  Estado,  e,  também,  estabelecer  que  estes  veículos  deverão  estar

equipados com aparelho que auxilie o motorista na condução do veículo. O sistema a

ser utilizado para este mister – GPS ou outro – e demais pormenores necessários à

aplicação da lei  deverão ser  definidos pelo Poder Executivo,  segundo critérios  de

conveniência e oportunidade. Assim, afigura-se-nos mais coerente com o escopo da

proposição  original  ampliar  a  possibilidade  de  utilização  de  equipamento  dessa

natureza,  não  se  limitando  ao  uso  exclusivo  do  GPS,  visto  que  existem  outros

instrumentos que poderão atender a essa finalidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.859/2011 na

forma do Substitutivo nº 2,  a seguir  redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatório que os veículos destinados aos serviços de segurança e saúde do

Estado sejam monitorados remotamente e contem com equipamento que, por meio

de imagens, auxilie o motorista na condução do veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os veículos  destinados aos serviços de segurança e saúde do Estado

serão  monitorados  remotamente  e  contarão  com  equipamento  que,  por  meio  de

imagens, auxilie o motorista na condução do veículo.

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Ivair Nogueira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Sebastião Costa - Gustavo

Valadares - Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas, o Projeto de Lei nº 2.601/2011

modifica a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que altera o Plano de Carreira dos Servidores

Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/10/2011, o projeto foi encaminhado às

comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta Comissão  o exame da matéria  no  tocante aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação

A proposição em tela propõe alterações no plano de carreira dos servidores efetivos

do Tribunal de Contas, de que trata a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, alterada pelas Leis

nº 15.783, de 2005, e nº 16.134, de 2006.

Esclarece o Presidente da Corte de Contas que “o projeto 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”.

Segundo  o  autor,  a  proposição  também  busca  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.

Tais  alterações  consistem,  inicialmente,  em  dispor  sobre  a  nova  nomenclatura

proposta para as carreiras do Tribunal do Contas e em criar mais quatro carreiras

originadas  da  carreira  de  Técnico  do  Tribunal  de  Contas,  nas  especialidades  de

médico,  redator  de  acórdão  e  correspondência,  taquígrafo-redator  e  bibliotecário.

Nesse passo, o quadro de cargos de provimento efetivo do Tribunal de Contas passa

a conter as carreiras de Agente de Controle Externo, de Oficial de Controle Externo,

de  Analista  de  Controle  Externo,  de  Médico,  de  Redator  de  Acórdão  e

Correspondência, de Taquígrafo-redator e de Bibliotecário.



1327
____________________________________________________________________________

Ficam mantidas as regras para progressão e promoção horizontal, e é alterada a

regra para a promoção vertical, que passa a exigir do servidor o posicionamento no

último padrão de uma classe para ser promovido para o primeiro padrão da classe

subsequente, bem como a comprovação dos requisitos de escolaridade estabelecidos

pelo projeto.

Algumas alterações também estão previstas para a promoção por merecimento à

classe A, destacando-se a alteração dos requisitos para o ingresso na referida classe,

entre eles a inserção da avaliação de desempenho satisfatória e a comprovação de

título de pós-graduação.

Ressalte-se, por ser oportuno, o que estabelece o § 3º do art. 31 da Constituição do

Estado:

“Art. 31 – (…)

§ 3º – Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos

critérios  estabelecidos  na  legislação  pertinente,  o  sistema  de  avaliação  de

desempenho,  que  será  disciplinado  em  lei,  podendo  ser  prevista  pontuação  por

tempo de serviço”.

A proposição fixa em 1º de janeiro a data-base para a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição Federal, e estabelece que o valor do padrão TC-01 passa a ser, a partir

de 1º/1/2012, R$795,00; a partir  de 1º/1/2013, R$821,00 ; e, a partir  de 1º/1/2014,

R$860,00 (oitocentos e sessenta reais).

Além disso, altera a tabela de escalonamento vertical de vencimento, constante no

Anexo V da Lei nº 13.770, alterado pelo art. 2º da Lei nº 15.783, de 2005, adotando a

mesma vigência estabelecida para os novos valores do padrão TC-01.

Objetiva, ainda, o projeto de lei em análise instituir o Adicional de Desempenho –

ADE  –  para  o  servidor  cuja  posse  tenha  ocorrido  após  17/7/2003.  O  ADE  está

previsto no § 2º do art.  31 da Carta mineira, devendo ser pago mensalmente, em

valor  variável,  calculado  nos  termos  da  lei,  vedada  sua  concessão  ao  detentor,

exclusivamente,  de  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração.

Com efeito, com a alteração feita pela Emenda à Constituição nº 57, de 2003, a
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Constituição Estadual passou a vedar a percepção de acréscimo pecuniário em razão

exclusiva do tempo de serviço ao servidor efetivo que tenha ingressado no serviço

público  após  a  publicação  da  referida  Emenda  (art.  116  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias).

Ressalte-se que o ADE já foi  instituído no âmbito dos Poderes do Estado e do

Ministério Público.

Por outro lado, à luz do disposto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, a proposição faculta ao servidor que perceba adicionais por tempo de

serviço a opção, no prazo de trinta dias a contar da data da publicação da futura lei,

de forma expressa e irretratável, por substituir pelo ADE as vantagens por tempo de

serviço que venha a ter direito a perceber.

Assim como prevê a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o regime

próprio  de  previdência  e assistência  social  dos servidores públicos  do  Estado de

Minas  Gerais,  o  projeto  de  lei  em  estudo  dispõe  sobre  a  incorporação  dessa

gratificação para fins de proventos de aposentadoria.

Finalmente, está se propondo o pagamento de uma gratificação pelo cumprimento

de metas extraordinárias – GME – , com o objetivo de remunerar a contribuição do

servidor para o atingimento de metas extraordinárias, que estão sendo definidas no

texto da proposição. De acordo com o projeto, a GME será paga mensalmente, em

valor equivalente ao TC-01, aos servidores efetivos do Tribunal de Contas.

Nessa fase preliminar do exame da matéria, não vislumbramos óbices de ordem

constitucional,  uma vez que a regra de iniciativa  para  a deflagração do processo

legislativo está sendo observada,  à luz do inciso II  do  art.  66  da Constituição do

Estado, o qual reserva ao Tribunal de Contas, por seu Presidente, a iniciativa privativa

para a deflagração do processo legislativo sobre a criação e a extinção de cargo e

função públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores da

Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cumpre

ressaltar que, oportunamente, a proposição receberá, do ponto de vista do mérito,

uma análise pormenorizada, para melhor compreensão das medidas propostas e do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que elas entrarão em vigor.

Conclusão
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Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 2.601/2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Fabiano Tolentino - André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 558/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o

registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise versa sobre o registro e a divulgação dos índices de

violência contra a mulher no Estado. Segundo a proposição, o Poder Executivo ficará

obrigado a registrar e tornar públicos – semestralmente, por meio da internet – dados

inerentes  à  violência  praticada  contra  mulheres,  especificando  o  número  de

ocorrências registradas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, de inquéritos policiais

instaurados pela Polícia Civil  e  de inquéritos  policiais encaminhados ao Ministério

Público  e  ao  Poder  Judiciário.  Também deverão ser  discriminadas as  ocorrências

decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, com indicação

da região do Estado em que ocorreu o ato de violência, do tipo de delito cometido, da

raça  ou  etnia  da  vítima,  além  da  provável  causa  do  referido  ato  e  suas

consequências.

No 1º turno, foi apresentado o Substitutivo nº 1, cuja única alteração em relação ao

projeto  original  é  a  citação,  no  art.  2º,  §  1º,  I,  da  lei  que  cuida  da  Notificação

Compulsória de Violência contra a Mulher, qual seja a Lei nº 15.218, de 7/7/2004. Tal

alteração buscou  tão  somente  aprimorar  o  texto,  sem  modificações  de conteúdo,

motivo pelo qual a proposição original restou consolidada.
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Inexistem  dúvidas  acerca  da  relevância  do  tema.  É  notório  o  crescimento  da

violência decorrente da diferença de gênero e o sofrimento imposto a um grande

número de  mulheres  no  Estado  e  no  País  de  maneira  geral.  Destaque-se,  aliás,

informação constante  no  “site”  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –

IBGE –, em consulta realizada no dia 21/10/2011, segundo a qual “a Secretaria de

Políticas para Mulheres registrou, em 2009, por sua Central de Atendimento à Mulher

(Ligue 180), quase 41 mil relatos de violência contra a mulher, o que representou

10,2% dos atendimentos, que incluem pedidos de informação, prestação de serviços,

reclamações, sugestões e elogios. Do total de relatos de violência, cerca de 22 mil

(53,9%) referiam-se à violência física e mais de 13 mil (33,2%) relatavam violência

psicológica, enquanto 576 (1,4%) eram casos de violência sexual”.

De outro lado, conforme já mencionado no parecer exarado por esta Comissão no

1º turno, a proposição harmoniza-se com a Lei Federal nº 11.340, de 2006, conhecida

como  Lei  Maria  da  Penha,  especialmente  com  uma  de  suas  diretrizes,  que  é

justamente a realização de pesquisas e a elaboração de estatísticas com recortes

inerentes  a  gênero,  raça  ou  etnia,  visando  à  identificação  de  possíveis  causas,

consequências e frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ratifica-se,  então,  que  a  iniciativa  parlamentar,  por  questão  de  conteúdo  e

oportunidade, é fundamental para se propiciar o conhecimento de dados sobre esse

fenômeno por toda a sociedade e possibilitar, especialmente ao parlamento mineiro, o

acesso a indicadores confiáveis e periódicos capazes de favorecer tanto a criação

quanto o monitoramento de políticas públicas destinadas à prevenção e superação

desse tipo de violência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

558/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara, relatora – Sargento Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 558/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no
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Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigatórios o registro e a divulgação dos índices de violência contra

a mulher no Estado.

Art. 2º – O Poder Executivo tornará públicos os seguintes dados sobre violência

contra a mulher:

I – o número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil;

II – o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil;

III  –  o  número  de  inquéritos  policiais  encaminhados  ao  Ministério  Público  e  ao

Poder Judiciário.

§  1º  –  Na  divulgação  dos  dados  a  que  se  refere  este  artigo,  deverão  ser

especificados:

I  – as ocorrências decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher a que se refere a Lei nº 15.218, de 7 de julho de 2004;

II – a região do Estado em que ocorreu o ato de violência;

III – o tipo de delito;

IV – a raça ou etnia da vítima;

V – a provável causa do ato de violência;

VI – as consequências do ato de violência.

§ 2º – Os dados serão divulgados semestralmente e por meio da internet.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/11/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento da Sra. Raquel Ângelo

Rômulo, Vereadora da Câmara Municipal de Santa Rita do Jacutinga, ocorrido em

20/11/2011, nesse Município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do  Deputado  Rogério  Correia;  aprovação  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.680  a  2.691/2011  -

Requerimentos nºs 1.899 a 1.924/2011 - Requerimentos da Comissão Especial da

Dívida  Pública  e  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  -  Comunicações:

Comunicação  do  Deputado  Tiago  Ulisses  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Rogério Correia e Carlin  Moura,  da Deputada Maria Tereza Lara e do

Deputado  Elismar  Prado;  questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de

quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Acordo de

Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - 2ª Fase: Discussão

e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011;

emissão  de  parecer  pelo  relator;  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;

deferimento;  questão  de  ordem;  leitura  do  Substitutivo  nº  5;  requerimento  do

Deputado Rômulo Viegas; discursos dos Deputados Rogério Correia, Durval Ângelo,

André  Quintão,  Carlin  Moura,  Pompílio  Canavez,  Paulo  Lamac,  Ulysses  Gomes,

Adelmo Carneiro Leão, Elismar Prado e Almir Paraca, da Deputada Maria Tereza Lara

e dos Deputados Celinho do Sinttrocel, Sávio Souza Cruz e Antônio Júlio; votação do

requerimento;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação;

prejudicialidade  dos  requerimentos  dos  Deputados  Pompílio  Canavez,  Rogério

Correia e Paulo Lamac; declarações de voto; prorrogação da reunião; requerimento

do Deputado Rômulo Viegas; questão de ordem; discursos dos Deputados Rogério

Correia  e  Ulysses  Gomes;  questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de

quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; discursos

dos  Deputados  Pompílio  Canavez,  Paulo  Guedes,  Carlin  Moura,  Almir  Paraca  e
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Adelmo Carneiro Leão e da Deputada Maria Tereza Lara - 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 - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - 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 - 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  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - 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  -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - 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  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Gustavo Corrêa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da
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reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Deputado Gustavo Corrêa fez, com

muito vagar, a leitura da ata, a que prestei bastante atenção, e não entendo por que

algumas questões acabam não constando na ata. Pela manhã, fizemos uma vasta

discussão sobre o conteúdo e a oportunidade do projeto de lei que deve ser votado

hoje, por meio de um substitutivo que, encaminhado às pressas pelo governo, só

chegou  ontem  a  esta  Casa e  que altera  a  forma de  recebimento  de  salário  dos

professores:  em  vez  de  receberem  pelo  vencimento  básico,  passam  a  receber

obrigatoriamente  por  subsídio.  Esse  substitutivo  foi  discutido  aqui  durante  todo  o

período da manhã, mas não vi constar na ata - ao menos não sei em que parte está -

todo o procedimento de repúdio que fizemos em relação tanto à forma quanto ao

conteúdo. Vou dar exemplos. O projeto de lei em pauta é fruto da falta de finalização

do trabalho da comissão que o próprio governo instituiu.  Dissemos isso por várias

vezes,  mas não consta  em ata.  O  governo rompeu o processo de negociação e

enviou o substitutivo à Assembleia Legislativa sem a menor consulta ao sindicato, que

ele  retirou  da  mesa  de  negociação,  e  aos  Deputados  de  oposição,  que,

evidentemente,  não poderiam ficar  em uma mesa de que o sindicato foi  expulso.

Então queríamos que constasse em ata que o governo expulsou o sindicato da mesa

de negociação e enviou o substitutivo sem a aquiescência do conjunto da comissão

de negociação. Em segundo lugar, Presidente, também foi muito falado pela manhã -

eu mesmo disse isso, assim como todos os Deputados que fizeram uso da palavra -

que houve um descumprimento de acordo por parte do governo. Há a assinatura para

o término da greve em acordo assinado pelo Secretário  Danilo  de Castro, com a

aquiescência e a permissão do Governador Anastasia, garantindo aos professores

que o projeto, que aqui já tramita desde setembro, seria respeitado no sentido de

incluir na tabela o piso salarial  aqui apresentado de R$712,00. Isso está assinado

pelo Secretário Danilo de Castro. Também não consta na ata que a assinatura do

Secretário está sendo desrespeitada e que, portanto, há o descumprimento do acordo

feito. Em outras palavras, eu disse isto e gostaria que constasse em ata: a assinatura
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do governo é igual a um risco na água, não vale absolutamente nada e, portanto, nos

sentimos  traídos  em  relação  a  essa  questão.  Presidente,  também  estranho  não

constar  na  ata  o  desafio  feito  pelo  Deputado  André  Quintão  para  que o  governo

retome um processo de discussão séria. Aliás, que retome não, que busque a partir

de agora discutir seriamente conosco e com o sindicato - mais com este porque já

fomos desautorizados e não estaríamos mesmo em mesa de negociação alguma,

pois já não confio em mais nada que o governo fale.  Mas como o sindicato está

mobilizado, é necessário o governo sentar-se à mesa com ele. O Deputado André

Quintão propôs que o mesmo custeio que a Secretária Renata Vilhena está dizendo

que  o  substitutivo  tem,  de  2,1  bilhões,  fosse agora  transformado em  respeito  ao

vencimento base e não ao subsídio, ou seja, que o governo não gastasse nem um

centavo a mais do que aquilo que está disponibilizando com a proposta que chegou à

Assembleia Legislativa,  que é  a proposta do  recebimento  do  salário  por  meio  de

subsídio,  mas  que,  ao  invés  disso,  esse  mesmo  valor  fosse  negociado  com  o

Sindicato para acatar o vencimento-base conforme acordo assinado com o Secretário

Danilo de Castro e o governo do Estado. Em outras palavras ainda, isso significa

dizer que o governo pode, se quiser, cumprir o acordo com os professores sem gastar

um centavo a mais do que está previsto. Já há previsão de repasse do Fundeb para o

ano que vem de mais 1 bilhão e 150 milhões, que virão do governo federal para pagar

exatamente o piso. Então, Deputados e Deputadas, não há o discurso de que não há

recurso para o governo. Há recurso, o mesmo que está sendo reivindicado para que

se discuta o vencimento-base, que, aliás, foi o motivo dos 112 dias de greve. Então

gostaria que constasse na ata também o conteúdo do que fizemos na parte da manhã

e também que a reunião foi aberta depois de muita discussão, agora, com a presença

das  pessoas  na  galeria,  respeitando  o  Regimento  da  Casa,  que  garante  que  as

pessoas, desde que bem vestidas, podem estar aqui, respeitando evidentemente o

funcionamento da Casa e os Parlamentares presentes. É direito das pessoas - e eu

diria até mesmo que é um dever - acompanhar o processo legislativo na Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério Correia que a ata

minuciosa será  publicada,  na  íntegra,  no  Diário  do  Legislativo.  Esgotado o  prazo
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destinado  a  esta  parte  e  não  havendo  retificação  a  ser  feita  na  ata,  dou-a  por

aprovada.

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 2.680/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araxá 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 Araxá imóvel

com área aproximada de 6.780,00m² (seis mil setecentos e oitenta metros quadrados)

situado na Rua Pernambuco, 1.155, no Bairro Alvorada, matrícula 2.946, registrado

sob o nº 27.747, a fls. 127 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis de Araxá.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  a

manutenção das atividades do Centro Social  Urbano do Município de Araxá e da

Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, dentro

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

sido dada destinação diversa da prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Bosco

Justificação:  O imóvel  a  que  se  refere  este  projeto  de  lei  vem  sendo utilizado,

mediante cessão de uso, desde abril de 1998, para atender a 120 crianças da Escola

Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, com idade entre 6 e 12 anos, em tempo

integral.

A mencionada escola não possui imóvel próprio e atende a 534 alunos em dois

endereços.  Assim  sendo,  fica  evidenciada  a  importância  do  local  para  o

desenvolvimento das atividades escolares e o atendimento àquela comunidade.
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Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.681/2011

Declara  de  utilidade  pública  as  Obras  Sociais  Santo  Antônio,  com  sede  no

Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam declaradas de utilidade pública as Obras Sociais Santo Antônio, com

sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Deiró Marra

Justificação: As Obras Sociais Santo Antônio, com sede no Município de Patrocínio,

é uma entidade civil de caráter beneficente em funcionamento há mais de um ano e

sem quaisquer fins econômico-financeiros. A sua diretoria é constituída por pessoas

de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntariamente.

A entidade objetiva prestar serviços assistenciais a crianças pertencentes a famílias

carentes,  acolhendo-as  enquanto  seus  pais  trabalham  fora,  sem  qualquer

discriminação. Tem o intuito também de assistir as famílias das crianças amparadas,

proporcionando a essas famílias melhores condições de vida.

A entidade foi constituída em 1º/12/92. A documentação apresentada encontra-se

de  acordo  com  o  que  estabelece  a  Lei  nº  12.972,  de  27/7/98.  Assim,  peço  o

costumeiro apoio dos nobres colegas 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 2.682/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Juatuba Transparente  -  Ong Juatuba

Transparente -, com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Juatuba Transparente –

Ong Juatuba Transparente -, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação Juatuba Transparente – Ong Juatuba Transparente -,

com sede no Município de Juatuba, é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem

entre suas finalidades precípuas apoiar e desenvolver ações para defesa, elevação e

manutenção da qualidade de vida do ser humano, além de lutar pela preservação do

meio ambiente,  pela ética do cidadão, pelos  direitos do consumidor,  do idoso,  da

criança e do adolescente, através de campanhas educativas.

Ademais,  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 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.683/2011

Dispõe sobre normas de segurança bancária no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  instituições  bancárias  e  financeiras  obrigadas  a  instalar

dispositivos de segurança em suas agências e postos de serviços situados no Estado

de Minas Gerais.

Art. 2º - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada unidade de atendimento das

instituições de que trata o art. 1º desta lei deverá dispor de:

I - circuito interno de televisão com armazenamento de imagens por 30 dias;

II - vigilância armada;

III  -  exibição  de  cartazes  sobre  a  proibição  de  uso  de  telefone  celular  e  de
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capacetes, bonés ou acessórios que ocultem a visualização da face do usuário, no

interior das agências;

IV - alarme monitorado por empresa de segurança;

V - câmeras de vídeo externas com armazenamento de imagens por 30 dias;

VI - dispositivo detector de metais;

VII - porta giratória, com abertura ou janela para depósito do metal detectado;

VIII  -  guarda-volume  sem  ônus  para  o  usuário  durante  sua  permanência  nas

dependências das unidades de atendimento;

IX - fechadura de cofre com retardo de tempo de abertura.

Art.  3º  -  É vedado ao trabalhador incumbido da segurança o exercício de outra

atividade no interior da agência.

Parágrafo único - Para o trabalho de que trata este artigo, o vigilante deverá usar

colete à prova de bala.

Art. 4º - As legislações municipais relativas à atividade bancária no Estado de Minas

Gerais deverão obedecer às prescrições desta lei.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente a Lei nº l2.971,

de 1998, e suas alterações e a Lei nº 17.358, de 2008.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A norma jurídica deve estar apta a produzir os fins a que se destina;

sujeita-se, portanto, aos princípios de finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e

eficiência, implícitos ou explícitos, mas cogentes, impostos ao Estado.

Se  a  norma  não  atende  a  esses  princípios  e  contém  exigências  inadequadas,

desnecessárias ou descabidas,  deve ser excluída do ordenamento jurídico,  dando

ensejo a outra que cumpra o objetivo.

É fato notório que hoje o crime cibernético ou eletrônico avança consideravelmente

e que os delitos cometidos ou iniciados no interior das agências bancárias podem

ocorrer de variadas formas, como se vê na mídia em geral, que aponta o sequestro

de funcionários para obtenção de vantagens, a interceptação de clientes e usuários

que movimentam quantias,  quando já fora das agências,  e a explosão de caixas
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eletrônicos.

Diante dessa realidade, alguns dispositivos não se mostram eficazes, não dando

garantia de segurança aos trabalhadores e aos usuários dos serviços bancários; ao

contrário, criam clima propício para ações criminosas, impedindo a eficaz ação dos

agentes que têm o dever de manter a ordem pública e proteger o cidadão.

Por outro lado, não se justifica a imposição de equipamentos e instalações que não

são eficazes na proteção da população ou acarretem ônus excessivos que possam

inviabilizar a instalação e o funcionamento das agências bancárias e, o que é ainda

mais grave, aumentar a exposição do usuário a risco.

A  blindagem  externa  das  agências  e  dos  postos  de  serviço  das  instituições

financeiras facilita o controle do local pelos criminosos que ali adentrarem por outros

caminhos ou por  outros  meios;  prejudica  ou impede a  visibilidade do interior  dos

estabelecimentos, o que facilita a ocultação de pessoas em atitude suspeita e frustra

eventual  ação preventiva  por  parte  dos  trabalhadores  do  estabelecimento  ou  por

qualquer cidadão (na ocorrência de evento crítico, os vidros servirão de escudos aos

criminosos, prolongando e agravando o risco à incolumidade física e psicológica de

todos os que se encontrarem no estabelecimento); compromete a ação dos vigilantes

trinados  e  da  polícia,  dificultando  o  controle  da  situação;  inviabiliza  a  ação  de

atiradores de elite da polícia; cria obstáculo à ação de bombeiros e agentes de defesa

civil  na  ocorrência  de  incêndio  ou  inundação (é  praticamente  impossível  pessoas

idosas ou com necessidades especiais manusearem as portas giratórias blindadas,

que com três folhas de 2m² cada uma, chegam a pesar 600kg).

Feitas  essas  considerações,  esperamos o apoio  dos nobres  pares à aprovação

deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.637/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.684/2011

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Abaeté o imóvel com área de 7.320m2

(sete mil trezentos e vinte metros quadrados), situado nesse Município e registrado

sob nº 01-8927, no Livro 2-AE, a folhas 115, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

regularização fundiária da área.

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, 23 de novembro de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  Este  projeto  tem por  objetivo  dar  destinação pública  ao imóvel  em

questão,  promover  sua  regularização  fundiária  e  melhorar  as  condições  de

habitabilidade no Município de Abaeté.

Nesse  contexto,  é  de  especial  interesse  a  área  objeto  desta  proposição,  que

atualmente abriga inúmeras famílias, as quais há mais de 10 anos residem no local,

porém não possuem condições de regularizar a situação dos seus imóveis,  sendo

necessária a doação do terreno ao Município para que possam continuar a viver com

dignidade e tranquilidade.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.685/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Educacional  Pequeno

Aprendiz Nero Coelho de Almeida, “Guarda Mirim” - Acepa -, com sede no Município

de Engenheiro Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional
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Pequeno Aprendiz Nero Coelho de Almeida, “Guarda Mirim” - Acepa -, com sede no

Município de Engenheiro Caldas.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária Educacional Pequeno Aprendiz Nero Coelho

de Almeida, “Guarda Mirim” - Acepa -, com sede no Município de Engenheiro Caldas,

é  entidade civil  sem fins  lucrativos,  partidários  ou  religiosos  e tem por  objetivo  a

promoção e a integração social do adolescente de 12 a 17 anos de idade, a garantia

de pleno exercício da cidadania, com a preparação para o ingresso em atividades

laborais, na condição de aprendiz, entre outras atividades sociais e culturais.

Assim, como disposto em seu Estatuto Social,  a Associação, além dos objetivos

acima mencionados, também desenvolve acompanhamento escolar, realiza matrícula

e manutenção em cursos de inglês e informática, entre outros, prestando, portanto,

serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em pleno e  regular  funcionamento  desde outubro  de  2006,  a  referida

entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, motivo pelo 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.686/2011

Cria cadastro estadual dos consumidores de produtos agrotóxicos no Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  fornecedores  de  produtos  agrotóxicos  ficam  obrigados  a  criar  e

disponibilizar para consulta um cadastro central de consumidores desses produtos,

que deverá conter informações quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na

Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991.
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Parágrafo único - Havendo qualquer restrição quanto ao cumprimento das normas

contidas na legislação citada no “caput” deste artigo, o comprador inadimplente ficará

impedido de fazer nova compra de qualquer produto agrotóxico.

Art.  2º  -  Os  revendedores  de  produtos  agrotóxicos  ficam  obrigados  a  informar

mensalmente, até o dia 10 de cada mês subsequente, às Secretarias de Estado de

Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, de Saúde e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quantidade dos

diversos  produtos  agrotóxicos  adquiridos  e  comercializados,  nominando-os  e

qualificando-os,  bem  como  a  identificação  dos  compradores,  sejam  eles

consumidores finais ou não.

Parágrafo único - Os revendedores de produtos agrotóxicos, ao efetivar a venda,

ficam obrigados a, além de instruir o comprador quanto ao manuseio e uso correto

dos produtos vendidos, disponibilizar endereços para onde encaminhar acidentados

em decorrência do uso e aplicação dos produtos vendidos.

Art.  3º - As pessoas jurídicas e pessoas físicas, proprietárias de aeronaves, que

prestem serviço de pulverização ou lançamento de produtos agrotóxicos no território

do Estado ficam obrigadas a capacitar os pilotos sobre a toxicidade do produto que

estiver sendo utilizado e sobre como impedir que o mesmo seja lançado de forma a

que caia nos cursos d'água e represas e em distância inferior a 100m (cem metros)

de suas margens.

Parágrafo único - A infringência ao disposto neste artigo implicará a cassação do

registro que habilita o agente infrator à prestação do serviço de aplicação de produtos

agrotóxicos, sem prejuízos de outras sanções legais.

Art.  4º  -  Ao Poder  Executivo  caberá criar  meios para fiscalização,  bem como a

aplicação de penalidades que visem o fiel cumprimento desta norma.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Liza Prado

Justificação: Em audiência pública da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa,

tornou-se cristalina a necessidade premente de sistematizar a venda e fiscalização do

uso de produtos agrotóxicos em todo o território de nosso Estado de Minas Gerais,
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sem prejuízo do já disposto na Lei nº 10.545, de 13/12/91.

Em brilhante exposição, os participantes do debate descreveram os efeitos nocivos

e as graves consequências, às vezes fatais para o ser humano e para a vida animal e

vegetal  de  nosso Estado,  além  da  implicação em degradação tóxica  nos  nossos

cursos d'água. Foram citados os abusos existentes, tais como pulverizações feitas de

forma indiscriminada, o que projeta um nefasto resultado na saúde ambiental, como

pode ser constatado pelos depoimentos prestados por autoridades ligadas ao meio,

bem como pela comprovação da mortandade da vida silvestre, de nossos peixes e de

nossa  flora,  o  que  fatalmente  alcança  de  forma  inexorável  a  vida  humana.  Há

despreparo  na  aplicação  indiscriminada  dos  produtos  tóxicos,  às  vezes  sem

conhecimento do que está sendo feito,  outras, com conhecimento,  porém sem os

cuidados necessários para evitar-se o dano irreversível que se está causando por

atitudes impensadas e imediatistas na aferição de lucros, o que leva a procurar uma

produtividade a qualquer custo.

Pelo anseio estampado nos depoimentos, declarações e desejos expressos dos

participantes desta profícua audiência pública, conto com a participação e o apoio dos

pares desta Casa para que, dentro da legalidade de que se reveste este projeto, seja

ele aprovado para o bem do povo e do meio ambiente de nosso Estado de Minas

Gerais.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.687/2011

Dá a denominação de Jason Ferreira Santiago à estrada que liga o Município de

Itacambira ao entroncamento com a BR-367.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Jason Ferreira Santiago a estrada que liga o Município de

Itacambira ao entroncamento com a BR-367.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação: Jason Ferreira Santiago nasceu em Caçaratiba, em 1917. Começou a
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trabalhar  muito  novo,  como tropeiro.  Nessa época,  sentindo necessidade de criar

rodovias de acesso à região, projetou e abriu, no braço, a estrada de 9km que ligava

Caçaratiba  à  BR-367.  Com  espírito  inovador  e  empreendedor,  ele  também  foi  o

pioneiro  na  implantação de transporte  coletivo  entre  os  Distritos  de  Caçaratiba  e

Mandassaia.

Casou-se  com  Maria  José  de  Oliveira  Santiago,  mantendo  residência  em

Caçaratiba, mas comércio em Mandassaia. No fim da década de 50, mudou-se para

Diamantina, e em sociedade com dois amigos abriu o Armarinho Santiago.

Foi em Diamantina que nasceram os cinco filhos. Em 1968 saiu da sociedade e

fundou sua própria loja, Casa Santiago. Morreu em outubro de 1984, aos 68 anos, em

Diamantina.

Considerando justa a homenagem pretendida, contamos com o apoio dos nobres

parlamentares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.688/2011

Declara de utilidade pública a Orgânica Montes Claros, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Orgânica Montes Claros, com sede no

Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A Orgânica Montes Claros, com sede em Montes Claros, foi constituída

em 21/1/2010. É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, sendo sua

diretoria composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo cargo que exercem.

De acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são promover a defesa de

bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, e promover

projetos  e  ações  que  visem  à  preservação,  bem  como à  recuperação  de  áreas
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degradadas.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.689/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Cívica  e  Cultural  de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a  Associação Comunitária  Cívica  e

Cultural de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação:  A  Associação  Comunitária  Cívica  e  Cultural  de  Uberaba  é  uma

entidade  sem  fins  lucrativos  em  funcionamento  desde  13/3/2001  tendo  por

finalidades: prestar serviços de informação e divulgação das iniciativas da sociedade

local, constituindo-se em canal legítimo para a livre expressão, debates e solução dos

problemas sociais; manter relações e contatos com entidades congêneres; fomentar

entre os associados os vínculos de amizade e fraternidade; promover o respeito aos

valores  éticos  e  sociais;  promover  a  elevação dos níveis  moral,  cultural,  cívico  e

artístico  da  comunidade;  prestar  serviços  de  utilidade  pública  e  de  auxílio  à

comunidade  em  situações  de  emergência  ou  calamidade;  preparar  e  divulgar

campanhas  direcionadas  às  áreas  da  saúde  e  da  segurança  pública;  favorecer

iniciativas, que tenham por finalidade sustentar e desenvolver as suas obras.

A Associação Comunitária Cívica e Cultural de Uberaba atende aos requisitos legais

para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos

nobres colegas ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.690/2011

Declara de utilidade pública a Associação Sou Cristão, Sou Cidadão, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sou Cristão, Sou Cidadão,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação:  A Associação  Sou  Cristão,  Sou Cidadão  é  uma entidade  sem  fins

lucrativos, em funcionamento desde 17/7/2010, que tem por finalidades: promover a

construção da cidadania, a prestação de assistência social e moral à população e a

conscientização da juventude; promover reuniões, debates, palestras, “workshops”,

feiras,  simpósios,  seminários  e congressos para  a  promoção de suas  finalidades;

impulsionar  atividades  de  caráter  social,  cultural  e  econômico,  visando  ao

crescimento do ser humano; promover a elevação dos níveis moral, cultural, cívico,

patriótico e artístico da comunidade; manter relações e contatos com associações

congêneres; atuar  junto ao setor  privado e a organizações do terceiro setor,  para

obter o apoio necessário à consecução das suas finalidades; atuar junto aos órgãos

públicos  para  obter  apoio  à  consecução  das  suas  finalidades,  sem  que  haja  a

utilização de recursos públicos; preparar e divulgar campanhas direcionadas às áreas

da  saúde  e  da  educação;  promover  a  execução  de  serviços  de  radiodifusão

comunitária com finalidade educativa, cultural e informativa, respeitando os valores

éticos e sociais; promover políticas públicas em sua área de atuação.

A Associação  Sou  Cristão,  Sou  Cidadão  atende  aos  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

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

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.691/2011

Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de São João

del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  da

Comarca de São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: O Conselho da Comunidade da Comarca de São João del- Rei, com

sede no Município de São João del-Rei, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada

em 26/8/2004.

Justifica-se este projeto de lei  pela relevância das atividades sociais promovidas

pelo referido Conselho e direcionadas à população carcerária, que atualmente conta

cerca de 660 detentos, distribuídos nas Unidades Prisionais do Presídio Regional de

São João del-Rei,  na Casa da Albergado,  na  Unidade Feminina do  Programa de

Custódia, Reintegração e Assistência ao Recuperando - Curar - e na Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac.

Acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  de  utilidade  pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.899/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Japonvar  pelo  aniversário  de  sua

emancipação.

Nº 1.900/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a  comunidade de  Pintópolis  pelo  aniversário  de  sua
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emancipação.

Nº 1.901/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Verdelândia pelo aniversário de sua

emancipação.

Nº 1.902/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Glaucilândia pelo aniversário de sua

emancipação.

Nº 1.903/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Taiobeiras  pelo  aniversário de  sua

emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.904/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Helvécio Ratton pela produção do documentário " O

Mineiro e o Queijo". (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  1.905/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  Sr.  Antônio  Drauzio

Varella. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.906/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao aluno Plínio Jhonata, da Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de Oliveira,

Polivalente de Araxá, bem como à Profa. Daniela Santana, pela colocação obtida no

concurso de redação "Eu, minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas",

promovido  por  esta  Casa  em  parceria  com  ela  Secretaria  de  Educação.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº  1.907/2011,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Drauzio  Varella,  em  razão  de  sua  brilhante

participação no programa “Fantástico” de 13/11/2011, em que se tratou de campanha

pela erradicação do fumo. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  1.908/2011,  do  Deputado Jayro  Lessa,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Embaixada dos Estados Unidos pedido de providências para instalação de consulado

desse país em Minas Gerais, preferencialmente em Belo Horizonte.

Nº 1.909/2011,  do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao
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Ministério  de  Relações  Exteriores  pedido  de  providências  para  instalação  de

consulado  dos  Estados  Unidos  em  Minas  Gerais,  preferencialmente  em  Belo

Horizonte.

Nº  1.910/2011,  do  Deputado Jayro  Lessa,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da República pedido de providências para instalação de consulado dos

Estados  Unidos  em  Minas  Gerais,  preferencialmente  em  Belo  Horizonte.  (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.911/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre os

projetos  em execução da Copasa-MG para a  recuperação e o  monitoramento da

Lagoa da Pampulha, o montante e a fonte dos investimentos previstos e a fase atual

das obras. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.912/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a jornalista Ana d'Angelo pela matéria sobre saúde e

segurança no trabalho que publicou no jornal "Estado de Minas". (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 1.913/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Câmara Municipal de Contagem pela inauguração da

TV Câmara Contagem. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.914/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o jornal "Brasil de Fato" e os repórteres Eduardo Sales

de Lima e Jorge Américo por terem recebido o Prêmio Nacional Jornalista Abdias

Nascimento pela publicação de reportagem sobre racismo. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  1.915/2011,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  aos  alunos  e  professores  vencedores  do  concurso  de

redação “Eu, minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas”, promovido por

esta Casa em parceria com a Secretaria de Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº  1.916/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cohab-MG pedido de informações sobre o quantitativo e a situação
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das unidades habitacionais do Estado.

Nº 1.917/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  o  débito  do  Estado  com  a

empresa Sitran - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Nº  1.918/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a constituição da

dívida do Estado com a Cemig, incluindo cópia dos documentos que menciona. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.919/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copanor pedido de providências com vistas à agilização das obras de

tratamento  de  água  e  esgoto  no  Distrito  de  Queixada,  em  Novo  Cruzeiro.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 1.920/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado aos

membros  da  bancada  mineira  na  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  que  se

empenhem para que seja colocada em votação a Proposta de Emenda à Constituição

nº 386/2009, que estabelece a exigência de curso superior específico para o exercício

da profissão de jornalista.

Nº  1.921/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento Nacional de Produção Mineral e à Superintendência

Regional de Meio Ambiente da Região Sul, da Secretaria de Meio Ambiente, pedido

de providências para a fiscalização dos empreendimentos de extração de areia no

Rio Muzambo, em Monte Belo.

Nº  1.922/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Monte Belo

pedido de providências para que se verifique a situação dos empreendimentos de

extração de areia no Rio Muzambo, em Monte Belo.

Nº  1.923/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  dos  Transportes  e  à Agência Nacional  de  Transportes

Aquaviários pedido de providências para a fiscalização do transporte de cargas e

passageiros  por  balsas  no  Rio São Francisco,  entre  Manga  e  Matias  Cardoso;  a

regulamentação  do  transporte  transversal  em  hidrovias,  entre  Municípios  de  um
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mesmo Estado, e a elaboração de estudos técnicos com vistas à construção de ponte

entre Manga e Matias Cardoso.

Nº  1.924/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 59ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão;  cópia  de  decisão  sobre  mandado  de  injunção

proferida  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Norte  e  pedido  de  que  se

manifeste  formalmente  sobre  os  procedimentos  ilícitos  contra  policiais  discutidos

nessa reunião.

Da Comissão Especial da Dívida Pública em que solicita seja encaminhado à Mesa

da Assembleia pedido de providências para que se estude a viabilidade da instalação

de  painéis  eletrônicos  (“dividômetros”),  nas  Praças  da  Assembleia  e  Sete  de

Setembro, para apresentar informações sobre a dívida pública do Estado, os quais

seriam disponibilizados também no "site" da ALMG; e da criação do "hotsite" Dívida

Pública  para  o  esclarecimento  de  questões  relativas  ao  assunto.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  em  que  solicita  sejam  as  notas

taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária dessa Comissão anexadas ao Projeto de

Lei nº 1.271/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.271/2011.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Deputadas

e Deputados que estão  no  Plenário;  imprensa;  servidores públicos,  professores e

trabalhadores da educação; visitantes e convidados. Nós, da Oposição, continuamos

um processo de obstrução na Assembleia Legislativa. Gostaria de pontuar os motivos

dessa obstrução que está sendo feita pelos Deputados do PT e do PCdoB e por

alguns do PMDB. Ela tem o intuito de evitar a votação de um substitutivo apresentado

pelo Governador Anastasia a um projeto que mexe com a remuneração e o salário de

cerca de 400 mil servidores da educação em Minas Gerais.

Esse substitutivo só chegou à Assembleia na tarde de ontem, quando passou a ser
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do conhecimento do conjunto de Deputados, e só a partir desse momento também

passou  a  ser  do  conhecimento  do  Sind-UTE.  Isso  é  grave,  porque  não  tivemos

nenhuma oportunidade de fazer uma análise concreta desse projeto em comissões

da  Assembleia  Legislativa.  Digo  “projeto”  referindo-me  ao  substitutivo,  porque  na

prática é um outro projeto, pois modifica o projeto original em sua plenitude na forma

de conceber a tabela salarial e a carreira dos professores. Portanto, trata-se de uma

discussão diferente da que vínhamos travando.

A última proposta apresentada pelo governo nesta Casa, no projeto original, foi feita

no bojo da greve, em setembro, após mais de 90 dias de greve, em que reconheceu

que teria de cumprir o piso nacional da educação e pagar aos professores um piso

miserável de R$712,00 com jornada de 24 horas semanais.

Depois de mais de 90 dias de greve, o governo enviou esse projeto, mas com um

grave  defeito:  o  piso  de  R$712,00  passou  a  ser  linear.  Quem  tinha  entrado  no

magistério  naquele  momento  receberia  os  R$712,00;  quem  estava  no  final  da

carreira, também; quem tinha formação em ensino médio, ou licenciatura curta ou

licenciatura plena, teria os mesmos R$712,00. Tive oportunidade de discutir o projeto

e trazer a tabela que demonstrava o problema desse projeto de lei.

Então, esse piso de R$712,00 era linear, e os professores continuaram a greve,

mesmo  após  os  90  dias,  porque  exigiam  que  esse  valor  de  R$712,00  fosse

estabelecido como vencimento na carreira. Ou seja, R$712,00 para quem tem ensino

médio; mais 22% para licenciatura curta; mais 22% para licenciatura plena, e assim

por diante, estabelecendo-se a carreira no seu grau, e também no seu nível, através

do  tempo  de serviço.  Para  cada  três  anos,  ou  dois  anos,  mais  “x”  por  cento  de

aumento a partir da avaliação de desempenho na carreira, nas letras. Isso estabelece

a carreira,  e os professores diziam, e a lei  federal  dizia que o piso precisava ser

estabelecido na carreira.

A greve continuou e a partir daí se estendeu até completar 112 dias. Os professores

já não aguentavam mais fazer greve, já estavam exaustos, com salários cortados.

Professores faziam greve de fome no saguão da Assembleia. O Prof. Abdon e a

Profa. Marilda estavam há não sei quantos dias em greve de fome. Até receberam

uma medalha - fiz questão de incluí-los para receber essa medalha - em homenagem
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à  luta  que  os  professores  travaram.  Professores  ocuparam  até  o  Plenário  da

Assembleia.  O  governo  estava  desgastado,  porque  não  é  possível,  é  muita

incompetência deixar que uma categoria fique 112 dias em greve. A sociedade não

aguentava mais, a imprensa não aguentava mais. Nesse dia, Sr. Presidente, fomos

chamados pelo governo do Estado para fazermos uma mediação no processo de

greve.

Estivemos  no  23º  andar  da  Assembleia  Legislativa  com o  Secretário  Danilo  de

Castro. Apresentamos a ele o que seria o mínimo que o Sindicato colocava na pauta,

que poderia colocar um fim ao embate grevista e abrir um processo de discussão e

negociação. Acordamos com o Secretário Danilo de Castro que era necessário fazer

um termo de compromisso por escrito. Conversamos com o Sindicato por meio das

Profas. Beatriz Cerqueira e Lecionil, que estavam à frente da comissão do Sindicato

para tentar essa negociação. A partir  do conhecimento delas, fomos até a Cidade

Administrativa para verificar se era possível um processo de negociação. Trouxemos

de lá,  para ser apresentado aos professores, que, repito,  estavam há 112 dias de

greve,  um  termo  de  compromisso,  que  está  comigo  hoje,  aliás,  sempre  o  trago,

assinado pelo Secretário Danilo de Castro e vários Deputados testemunhando, eu e

os Deputados Elismar, Antônio Júlio, Luiz Humberto Carneiro, Bosco, Presidente da

comissão, enfim, vários Deputados testemunharam esse procedimento.

O Secretário, ex-Deputado Danilo de Castro, levou esse documento ao Governador

Anastasia e perguntou se ele poderia assiná-lo. O Governador Anastasia consentiu

que  o  Secretário,  em  seu  nome,  assinasse  esse  documento.  Assim  foi  feito.

Trouxemos o documento para conhecimento dos professores. A Beatriz pediu,  em

reunião  realizada  aqui  mesmo  na  Assembleia  Legislativa,  que  os  trabalhos  da

Assembleia fossem suspensos e que o comando de greve examinasse o documento.

Assim, o comando de greve examinou o documento e, mesmo sabendo que aquilo

não resolveria o problema, concordou em suspender a greve,  para cumprir  o  que

estava posto e assinado pelo Governador. Digo Governador, porque o Danilo assinou

em nome do Governador. Então a categoria suspendeu a greve. O que que constava

nesse documento? Que haveria uma comissão de negociação. O Presidente formou

essa comissão de negociação, aliás, eu, o Deputado Pompílio  e membros do PT,
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fizemos parte dela, e o governo indicou os seus nomes. Mas estranhamente nenhum

Deputado  do  governo  que  assinou  o  documento  fez  parte  da  comissão  de

negociação. Hoje penso que foi má-fé. Na época não pude colocar maldade que hoje,

infelizmente, vejo que ocorreu. Nenhum Deputado do governo fez parte da comissão

de negociação exatamente para que não respondesse pela assinatura e pela sua

presença na comissão. Como eu ia imaginar que a assinatura de um Governador de

Estado é igual a risco em água, não vale nada? Como poderíamos imaginar que um

documento  lido  e  assinado  na  frente  de  milhares  de  pessoas,  nesta  Assembleia

Legislativa, não valeria nada?

Além de formar  a  comissão de negociação,  estabelecia-se o principal  ponto  da

greve como atendido nesse documento.

Como  seria  atendido?  Essa  comissão  teria  um  prazo  curto  para  trazer  até  a

Assembleia uma proposta que estabelecesse o piso na carreira até 2015. Na época,

evidentemente achamos - e o Sindicato achou muito ruim - que isso fosse até 2015.

Mas, mesmo assim, preferiu-se suspender a greve para esperar uma proposta que

colocasse o piso na carreira até 2015, e, portanto, paulatinamente seriam atingidos os

objetivos  propostos  na  negociação.  Este  foi  o  principal  compromisso:  o  piso  na

carreira. A greve só acabou porque o governo se comprometeu a estabelecer o piso

na carreira do vencimento básico, aquela votada nesta mesma Casa, em 2005 - eu

era Deputado na época -, quando o Governador era o Sr. Aécio Neves e o super-

secretário era o Sr. Antonio Anastasia. Essa mesma tabela foi votada aqui, na Casa,

Deputado Délio Malheiros. Não era uma tabela antiga, da época de D. Pedro I, D.

Pedro II, era a tabela aqui apresentada pelo governo do PSDB, pelo mesmo governo,

pelo governo Aécio Neves. Portanto, era nessa tabela que deveria ser estabelecido o

piso, que é lei federal.

Pois bem, na mesa de negociação, o governo enrolou. Vocês conhecem a história,

e a resumirei  até para que tenha tempo de concluir.  O governo enrolou, enrolou,

enrolou, enrolou, enrolou, enrolou e continuou enrolando. Agora, na segunda-feira,

ele aparece com um projeto de lei com 24 artigos, cheio de tabelas salariais, dessa

grossura.

Vejam bem, trabalharam a Renata Vilhena e a Gazzola. Uma salva de palmas para
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elas, que trabalharam no fim de semana. Coitadas, devem ter varado a noite, estão

até  com olheira  de  tanto trabalhar.  A Andrea Neves trabalhou muito  também, fez

peças publicitárias  para  os  jornais  de Minas Gerais  comprarem. Elas  trabalharam

muito, produziram tudo no fim de semana. E me convidaram para a festa, assim como

convidaram os Deputados Antônio Júlio e Pompílio Canavez. Convidaram-nos para

irmos lá como bobos da corte. Ainda bem que descobrimos que iríamos lá fazer esse

papel.  Não fomos, mas fomos convidados para bater  palmas para o trabalho das

Secretárias.

Qual  é  o  fruto  do  trabalho  das  Secretárias,  professores  e  professoras?  É

desrespeitar  o acordo do vencimento básico como piso na tabela e obrigar  todos

vocês a serem colocados no malfadado subsídio, o que o governo sempre quis fazer.

Ou seja, o governo faz isso. (- Rasga o documento.)  E joga para cima. (- Joga o

documento rasgado para cima.) Foi isso o que o governo fez, agiu dessa forma com o

acordo por ele proposto. Ele rasgou o acordo e traiu a Assembleia Legislativa, os

Deputados  que  estavam  na  comissão,  os  professores,  nossos  mestres,  a  Profa.

Beatriz, coordenadora do Sind-UTE, e o Sindicato. Ele descarta o Sindicato, não o

aceita como negociador. Essa foi a ação do governo para impor algo que achamos

absurdo.

A Secretária diz agora que isso tem o custo de R$2.100.000.000,00. Se ela tivesse

dito na mesa de negociação que ela dispunha desse valor, com certeza teríamos feito

um  grande  acordo  em  torno  do  vencimento  básico  e  estaríamos  todos  aqui

aplaudindo  o  trabalho  da  comissão de negociação,  aplaudindo a  Assembleia  e  o

nosso  Presidente  por  terem  buscado  uma  saída.  Mas  não:  o  governo  prefere  o

enfrentamento com a educação, prefere, Deputado Durval Ângelo, não negociar, não

compartilhar.

Deputado Durval Ângelo, o governo prefere o enfrentamento com a educação, o

confronto. Ele não quer negociar nem compartilhar. O governo prefere ser o dono da

verdade, pois acha que isso cala uma luta e uma categoria como a dos professores.

Não cala.

Eu e o Deputado Durval, para citar dois exemplos, somos fundadores do Sind-UTE,

em 1979. O Sind-UTE, de lá para cá, nunca se calou, Prof. Anastasia, e não vai se
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calar agora que tem a razão, que tem o piso como lei e vai perseguir  esse piso.

Infelizmente,  se esse substitutivo for  aprovado,  sabemos que outras  greves virão.

Que o  povo de Minas  Gerais  saiba  que  qualquer  greve que advir  virá  por  única

responsabilidade  do  governo  Antonio  Anastasia  e  daqueles  que  aprovarem  esse

projeto de lei.

Sr. Presidente, não acredito mais no governo e não faço mais apelo a ele, mas faço

um apelo aos Deputados: não sucumbam ao que o governo manda fazer. Há tempo

de dizer  ao Prof.  Anastasia:  aqui  em Minas há a Assembleia Legislativa,  aqui  há

Deputados com dignidade, e a Assembleia exige que os R$2.100.000.000,00 sejam

colocados,  como  foi  acordado,  no  vencimento  básico  dos  professores.  Se  a

Assembleia  fizer  isso,  será  reconhecida  com  a  altivez  que  o  Poder  Legislativo

merece.  Se não o fizer,  ela estará curvada,  assim como a imprensa,  o Ministério

Público, a Justiça, em sua grande maioria, se curvam àquilo que o Senador Aécio

Neves impôs a Minas Gerais: o silêncio absoluto, a censura absoluta e o Estado de

exceção.

Tomara que a gente tenha até à noite para ainda, com a presença de vocês, ver a

Assembleia Legislativa retomar  a dignidade do Estado de Minas Gerais,  por  seus

Deputados. Muito obrigado.

O  Deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  -  Ontem  e  anteontem  estive  no  Mato

Grosso, aonde fui receber o título de cidadão honorário do Estado. No meu discurso

na sede da Assembleia, referi-me à minha origem como professor da rede pública de

Minas Gerais. Qual foi minha surpresa, ao final fui procurado por vários professores

daquele Estado, quando eu disse qual era o salário do professor de Minas!

O Mato Grosso possui três milhões e meio de habitantes e é um Estado que - se

olharmos do ponto de vista econômico, Minas é a 3ª economia do Brasil - é a 26ª

economia, ou seja, é o penúltimo Estado no que se refere ao aspecto econômico.

Qual foi a minha surpresa, ao constatar que o salário do professor de lá é três vezes

maior do que o do professor de Minas Gerais!

Recebi o título pelo trabalho que faço há 35 anos com a Igreja de São Félix do

Araguaia,  com  a  prelazia  e,  recentemente,  com  o  meu  trabalho  em  Sinop.  E

interessante que uma professora de Sinop, da Escola de Fé e Política local - e o
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motivo de eu receber o título é o trabalho que desenvolvo há 35 anos com a Igreja de

São Félix do Araguaia, com a prelazia e agora recentemente com um trabalho em

Sinop  -,  falou:  ”Por  esse  salário  de  Minas  Gerais,  eu  nem  sairia  de  casa  para

trabalhar”. Saí de lá de cabeça baixa e envergonhado.

O Deputado Rogério Correia -  Obrigado, Deputado Durval  Ângelo. Agradeço ao

Presidente por ter me concedido um tempo a mais do que eu tinha solicitado e reitero

aos Deputados o pedido de uma análise mais detalhada desse projeto. Não tivemos

tempo  de fazer  um estudo mais  detalhado do  substitutivo,  e,  simplesmente  votar

porque assim deseja o Governador, acho que não seria o melhor caminho para esta

Casa Legislativa.

Agradeço  aos  Deputados  e  compartilho  com  os  professores  que  estão  aqui  o

momento de luta e de dificuldade que estão tendo, porque sei que não é fácil.  O

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  disse  hoje  pela  manhã:  é  um  dia  triste  para  Minas

Gerais, para todos nós e para a educação. Ter de, diante da Assembleia Legislativa,

ver um projeto de lei ser votado contrariando a assinatura dada pelo Governador do

Estado  de  Minas  Gerais.  Passamos  a  não  mais  ter  respeito  pela  figura  do

Governador.  E olhem que o Governador é a figura máxima do Estado; mesmo se

opondo,  devemos  respeitar,  porque  ele  foi  eleito  em  um  processo  democrático.

Infelizmente, hoje perco o respeito que sempre disse ter pelo Prof. Anastasia. Perco

esse respeito por ele porque sua assinatura passou a não ser respeitada. Por isso

perco esse respeito. É triste, é um dia muito triste para Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa  presente,  de  forma  muito  especial  cumprimento  nossos  professores  e

professoras da rede estadual de ensino. Hoje talvez seja o dia mais difícil de minha

experiência parlamentar nesta Casa, onde já atuo há cinco anos. Assistimos hoje a

algo que enfraquece o Parlamento de Minas Gerais. Todo o povo de Minas Gerais,

toda a população mineira, todos os pais de alunos acompanharam, durante 112 dias,

a  mobilização,  a  paralisação  dos  professores  da  rede  estadual  de  ensino.  Num

primeiro  momento,  parte  da  população tinha certa  dificuldade  em  compreender  a
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razão  da  greve  dos  professores  da  rede  estadual.  Os  professores,  tão  bem

conduzidos pelo seu sindicato de classe, o Sind-UTE, conseguiram demonstrar a toda

a população de Minas que a forma como o professor em Minas estava e está sendo

remunerado colocava em risco a sobrevivência da educação pública no Estado.

Conseguiram demonstrar, de forma muito clara, que em Minas Gerais o vencimento

básico de um professor de nível médio era de R$369,00. Em todos os movimentos

vejo aqui um professor de Ibirité, que deve estar nas galerias. Ele largou um de seus

horários  de  trabalho,  por  falta  de  alternativa,  para  trabalhar  numa  empresa  de

“telemarketing”, porque assim ganharia mais que como professor de nível superior,

formado em História pela UFMG. Ele preferiu, se é que podemos dizer assim, ser

operador de “telemarketing”.

Durante esses 112 dias, ficou demonstrado que a educação em Minas Gerais não

poderia mais conviver com a situação. Os professores se agarraram a uma conquista

importante, a uma lei federal que estabelecia piso mínimo de R$1.587,00 para uma

jornada de até 40 horas. Durante o período de greve, os professores também tiveram

uma conquista importante, porque a Suprema Corte do País decidiu que o piso era

constitucional. Além disso, decidiu que esse piso não poderia ser considerado como

remuneração, ou seja, piso é vencimento básico, decidido pelo STF.

E as conquistas, as vantagens e os benefícios adquiridos no curso de uma carreira

pelo tempo de serviço, pela formação, pela graduação não poderiam ser confundidos

com o vencimento básico.  Essa foi  a  decisão do Supremo. Nesse meio tempo,  o

governo do Estado de Minas Gerais optou por criar uma outra figura jurídica, uma

outra forma de remuneração, a que se deu o nome de subsídio, subsídio esse que

tivemos a oportunidade de debater durante todo o ano de 2010. O sindicato e os

professores nos convenceram que o subsídio era uma forma de burlar o pagamento

do piso salarial dos professores, do vencimento básico. Mas, em 2010, o governo do

Estado não teve essa compreensão e insistiu em modificar o sistema de remuneração

e aplicar o subsídio. No ano de 2010 achávamos que estávamos diante dos piores

dos mundos, porque se aplicou o subsídio, mas se abriu ainda uma brecha para os

que queriam ficar na carreira e defendê-la. Após a greve de 2010, que demorou 47

dias, veio a greve de 2011, de 112 dias, uma greve legítima, autêntica, para mostrar
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que os professores da rede estadual de ensino queriam tão somente a defesa de um

direito básico, que é receber seu piso salarial e defender a sua carreira. Esse foi o

motivo  da  greve.  Após  112  dias,  Deputado  Pompílio  Canavez,  a  Assembleia

Legislativa, como legítima representante do povo, intermediou um acordo, e eu, como

Deputado, sinto-me hoje constrangido, com dificuldade de adentrar e de conversar

com  vocês,  porque  fui  para  o  meio  da  categoria  dizer  que  a  Assembleia  estava

avalizando um acordo, que está escrito e assinado, e que uma de suas cláusulas

dizia  que  o  governo se  comprometia  a  enviar  um  substitutivo  com  o  objetivo  de

aprimorar e reposicionar na tabela salarial de carreira da educação, em ambas as

suas atuais  formas de remuneração.  O acordo foi  para reposicionar  na tabela os

professores que tinham a sua carreira e queriam o piso salarial, respeitada a carreira,

e aprimorar a figura nova que o governo criou, que é a figura do subsídio. Mas hoje

esse acordo foi quebrado, porque o substitutivo chegou à Casa ontem modificando e

mudando a vida de mais de 180 mil trabalhadores, professores e professoras deste

Estado, e teremos aqui 24 horas para votar, sem discussão, sem oportunidade de

conhecer sequer as repercussões e os impactos sobre a vida dos professores e sobre

o  Orçamento  do  Estado.  Esse  substitutivo  é  mais  draconiano  do  que  o  do  ano

passado, porque não dá sequer o direito de os professores continuarem a sua luta

legítima pelo piso e pela carreira. Não podemos aceitar e não aceitamos o conteúdo

desse substitutivo.

Se o governo acha que essa figura do subsídio atende, como quer fazer acreditar a

maioria dos servidores da educação, dos trabalhadores da educação, pergunto-me

por  que  então  o  governo  não  faz  aqui  e  agora  e  mantém  as  duas  formas  de

remuneração.

Vamos  votar  aqui,  sem  discussão,  porque  nem  conhecemos  o  subsídio  que  o

governo diz que é maravilho.  Tudo bem, toparia votar  a favor  do subsídio se,  ao

mesmo tempo, nos dessem a alternativa e a possibilidade de votarmos aquilo que foi

acordado, que é o piso na carreira e com as duas formas de remuneração votadas

em lei. Aí, sim, vamos discutir com a categoria. Tenho plena confiança na capacidade

de  raciocínio,  de  crítica  e  de  avaliação  de  cada  professor  e  professora  por  este

Estado todo, que saberá escolher o que é melhor para ele. Agora, o que não posso
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aceitar  é  votarmos  um  projeto  aqui  e  que  a  proposta  defendida  por  vocês,  que

discutiram  durante  112  dias,  referendada  pelo  sindicato  da  categoria,  uma  das

entidades mais respeitadas no Estado de Minas Gerais,  não possa ser incluída e

votada na Casa. Não aceito, não concordo, pois isso não contribui para o diálogo e

para a solução do impasse estabelecido hoje na educação.

É por isso que defendo que, se o governo do Estado, por razões que não vêm ao

caso aqui agora, que não me interessam e não quero nem saber, não teve condições

de  cumprir  a  sua  parte  no  acordo  firmado  para  o  fim  da  greve,  que  nós,  da

Assembleia Legislativa, Deputadas e Deputados, que fomos avalistas desse acordo,

possamos  incluir  no  substitutivo  proposta  do  piso  na  carreira  dos  professores,

respeitando a lei federal. Acredito que essa é a melhor maneira, a melhor forma de

encontrarmos uma saída. Não tenhamos dúvida de que será dessa forma.

Podemos resolver aqui, a toque de caixa, como estabelece o Regimento Interno,

porque o projeto está em regime de urgência, sem que o substitutivo sequer passe

pelas  comissões.  Não  teremos  a  oportunidade  de  ir  às  comissões  de  mérito,  à

Comissão de Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  à  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia  para  avaliar  o  mérito  e  o  impacto  do  projeto.  Verão  que  o

parecer para votação será feito e lido aqui no próprio Plenário. As emendas que forem

apresentadas, e serão, nem sequer serão apreciadas, porque o parecer é feito e lido

em  Plenário  e  votado de forma imediata,  unilateral.  Vamos  resolver  um  pequeno

problema, conseguir transformar, votar,  referendar, pela maioria soberana da Casa

uma proposta  que  o  governo  acha  correta  e  acertada,  mas  não  resolveremos  o

problema lá fora, na sala de aula, em 2012. Minas Gerais não terá a oportunidade de

conviver com uma educação pacificada, porque, da forma desrespeitosa como isso

está sendo feito, não há condições. Não é dessa forma que se resolvem questões

polêmicas.  É preciso haver debate, diálogo,  consenso e convencimento. Repito, é

necessário convencimento, sem o qual não se resolve nada. E isso não acontecerá

com 24 horas de tramitação de um calhamaço desse. Ninguém conseguiu mostrar até

agora de onde arrumaram um impacto de R$2.100.000.000,00. De onde veio?

Não vi a tabela, não vi a demonstração orçamentária. Então, não adianta; esse tipo

de procedimento não colabora de forma alguma. De maneira muito sincera e fraterna,
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quero  dizer  que  a  Oposição  se  preocupa  com  o  futuro  do  Estado,  com  a

governabilidade.  Sabemos  que  cumpriram  a  lei  federal  decidida  pelo  Supremo

Tribunal  Federal  para garantir  a  sobrevivência  de  uma categoria tão importante e

essencial para Minas Gerais, que é a educação. Fizemos tudo o que foi possível para

que isso fosse realidade. Mesmo que tenhamos uma derrota hoje em Plenário, não

abriremos mão do nosso posicionamento em defesa dessa categoria, em defesa do

piso aplicado na carreira. Temos a certeza de que, se configurado o substitutivo da

forma como está,  a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais  sairá no dia de hoje

menor que há cento e tantos dias, quando os professores começaram a histórica

greve  que  mexeu  com  a  consciência  e  os  corações  de  Minas  Gerais.  Força,

professores! Estamos com vocês! Piso na carreira já!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Boa tarde, Deputados e Deputadas desta Casa, Sr.

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  companheiros  da  bancada,  profissionais  da

educação, sobretudo, mulheres guerreiras, de luta, que são a maioria nessa área.

Inicialmente, quero justificar a nossa ausência hoje pela manhã. Já havia dito ao Líder

Rogério  Correia  e  aos  representantes  do  Sind-UTE  que  estávamos  em  Betim

participando  de  seminário  sobre  segurança  pública  e,  como  Vice-Presidente  da

Comissão de Segurança Pública, fizemos uma exposição sobre o papel da nossa

Comissão. Segundo informações, Presidente, achamos muito bom a Casa abrir as

portas, atendendo a reivindicação da nossa bancada e de outros Deputados. De fato,

há compromisso deste Parlamento. De acordo com o planejamento feito  para até

2020,  o  objetivo  é  radicalizar  a  participação  popular,  a  abertura  do  Parlamento

mineiro, que é o espaço próprio da discussão, das contradições e da interlocução

entre  a  sociedade  civil  e  o  governo.  Esse  é  o  papel  da  Casa.  Seria  de  fato

inconcebível  realizar  uma reunião sem a presença dos profissionais da educação,

porque esse é um direito da sociedade mineira.

Lembro-me bem de que, quando era criança em Esmeraldas, onde nasci, não havia

escolas públicas para atender a todos os jovens de 1ª a 8ª séries. Ainda não havia

universalização das escolas. Eram apenas escolas de 1ª a 4ª séries, depois escolas
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particulares,  sobretudo no interior.  Felizmente,  há algumas  décadas,  conseguimos

avançar,  mas,  quanto  à  valorização dos  profissionais,  à  qualidade,  aos  direitos  à

formação permanente, ainda estamos muito aquém da necessidade. Sabemos que a

educação é condição para o desenvolvimento sustentável  e para a economia. Um

país cuja população não tem um índice de escolaridade suficiente está muito longe de

obter o avanço tecnológico de outros países.

Recentemente, li que apenas 11% da nossa população chega ao ensino superior.

Quais são os motivos desse índice? Um dos motivos é que realmente o Estado e o

poder público não conseguiram valorizar a educação em Minas. Este país tem dado

passos largos,  mas precisa avançar  muito  mais  na valorização do profissional  da

educação.

Concederei aparte ao nobre companheiro e colega Deputado Pompílio Canavez e,

depois, vou relatar brevemente a nossa opinião sobre esse projeto de lei.

O Deputado Pompílio  Canavez (em aparte)  -  Obrigado,  Deputada Maria Tereza

Lara. Darei uma notícia triste que revela como o governo do Estado tem tratado os

trabalhadores  de  maneira  geral  e  as  nossas  entidades,  como,  por  exemplo,  os

sindicatos. Como fui sindicalista, sei bem qual é o tratamento que o PSDB sempre

deu ao movimento popular, ao movimento sindical no nosso país, especialmente em

Minas Gerais.

Infelizmente, ontem um trabalhador da Cemig chamado Osmar, que trabalhava na

empresa Engelminas, uma terceirizada da Cemig... A Cemig tem terceirizado todo o

serviço, parou de fazer concursos e de treinar os trabalhadores, causando imensos

prejuízos  a  todo  o  Estado.  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, ontem o trabalhador Osmar, ao voltar de Vespasiano,

pois tinha de fazer jornada dupla, tripla, para conseguir atingir metas e ganhar um

pouco mais, foi vítima de um acidente e acabou falecendo. Há pouco estive com os

Diretores  do  Sindieletro  nesta  Casa  e  me  informaram,  consternados,  sentidos,  a

morte do trabalhador Osmar, da Engelminas, uma empresa terceirizada que presta

serviços à Cemig. O Sindieletro também está no movimento de paralisação e luta

contra o governo do Estado para que haja acordo coletivo, para, pelo menos, a Cemig

abrir  negociação  salarial.  Além  disso,  vem  anunciando  há  muito  tempo  as
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precaríssimas condições de trabalho dos trabalhadores terceirizados da Cemig. Os

trabalhadores da Cemig dizem que a cada 45 dias morre um trabalhador da empresa

ou de uma de suas terceirizadas. Infelizmente, essa estatística se confirmou ontem,

quando o trabalhador Osmar acabou perdendo a vida ao voltar do trabalho.

Gostaria de manifestar meus sentimentos aos trabalhadores da Cemig e à família

do Osmar e dizer que, no dia 30, na semana que vem, teremos uma audiência nesta

Casa,  na  Comissão de  Assuntos  Municipais,  de  que  o  Deputado  Almir  Paraca é

Presidente e eu o Vice-Presidente, para que a Cemig explique aos mineiros o porquê

de tantos apagões, de tanta queda de cabos, de tanta demora em atender os pedidos

de acidente e de tanto descaso com o ocorrido em Bandeira do Sul. Infelizmente,

comunico aos trabalhadores da educação e aos professores que não apenas o Sind-

UTE é  vítima  dessa  insensibilidade  do  governo  do  Estado.  Os  trabalhadores  da

Cemig,  os  eletricitários  também  são.  Dou  essa  notícia,  pois  estão  consternados.

Manifesto nossa solidariedade à família do trabalhador Osmar.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  –  Obrigada,  Deputado  Pompílio.  De  fato,  a

terceirização da Cemig tem causado muitos problemas aos trabalhadores de Minas

Gerais. Quero dizer que sou do Sind-UTE desde o início da minha carreira, pois fui

Diretora de Escola por cinco anos e meio. Neste momento não discutirei o mérito do

projeto, pois foi amplamente discutido; entretanto, quero destacar o processo. Um dos

problemas mais sérios ocorre exatamente porque não está havendo diálogo entre

Executivo, o Sindicato e os professores.

Está havendo uma dificuldade que não entendemos. Não é possível isso ocorrer

neste Estado, onde há tantos profissionais competentes e pessoas do governo com

capacidade de diálogo. Então, o que ocorre? Os professores estão aí depois de 100

dias de greve e de haver uma comissão de negociação sido estabelecida nesta Casa,

exercendo o Parlamento o seu papel de intermediário. Tínhamos a esperança de que,

a partir dessa intermediação, haveria bom resultado. Agora, na última hora, chega à

Casa esse substitutivo mandado de cima para baixo sem discussão nenhuma, sem

um acordo prévio  com a categoria.  Já não é possível  isso em pleno século XXI,

quando avançamos tanto na  participação popular  e dizemos que é preciso  haver

diálogo entre o poder  público e a sociedade.  Registre-se que é inconcebível uma
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atitude dessas. Não podemos aceitá-la.

Os profissionais da educação estão aí desde ontem. Ainda tenho uma pequena

esperança de que, antes  de votar,  possa se chegar a uma saída negociada,  pois

quem  ganhará  com  isso  são  as  pessoas,  o  próprio  Estado  de  Minas  Gerais,  a

categoria dos professores e esta Casa, que tem o compromisso de fazer interlocução

com a sociedade.

Concedo um aparte ao nobre colega Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* – Nobre Deputada Maria Tereza Lara, quero

inicialmente parabenizá-la pela intervenção. V. Exa. é uma profissional da educação e

conhece melhor do que ninguém a realidade dessa área. Mais cedo falei exatamente

sobre o princípio da lei que, de fato, é o que está em questão. Do nosso ponto de

vista, está muito claro que o princípio da lei é a implantação do piso, que, aliás, já

passou pelos tribunais, portanto, não há dúvida quanto à sua interpretação legal.

Quando conversamos com alguns Deputados que representam a base de governo

-,  costumamos imaginar  que haja divergência entre os  termos “subsídio”  e “piso”.

Alguns argumentos, algumas exposições e defesas nos levam a pensar nisso.

Não podemos perder a oportunidade de fazer,  em Minas Gerais,  uma mudança

significativa. Além de corrigir as injustiças históricas do setor da educação no Estado,

é preciso, acima de tudo, que se mobilize o segmento dos educadores. Na verdade,

sem esse segmento mobilizado e entusiasmado... Tenho promovido algumas oficinas

com educadores ao longo dos anos. Particularmente neste nosso trabalho de cunho

social,  falamos  muito  sobre  “reencantar”  a  educação.  Ficamos  pensando como é

possível “reencantar” a educação e o ofício do educador numa condição dessas.

Não  estamos  falando  sobre  santos,  mas  sobre  seres  humanos  que,  além  de

estarem  convencidos  da  importância  do  seu  papel  de  educadores,  precisam  ser

motivados. Sabemos que isso não acontecerá sem a melhoria efetiva do salário do

profissional  da  educação.  É  preciso  que  o  governo  do  Estado  aproveite  esta

oportunidade, faça o dever e a lição de casa e implante o piso definitivamente em

Minas Gerais. Obrigado.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  –  Obrigada,  Deputado  Almir  Paraca.  Encerro

dizendo que,  mais  uma vez,  fazemos um  apelo  ao  governo do Estado  para  que
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realmente até hoje à noite haja uma negociação e uma saída, a fim de que estejamos

de cabeça erguida. Minas Gerais e os professores merecem isso. Contem todos com

a  nossa  solidariedade  a  partir  do  nosso  mandato,  da  nossa  bancada  e  demais

Deputados que têm esse compromisso com a educação. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* – Boa tarde a todos e a todas, à imprensa e aos que

nos  assistem  em  casa.  Desejaria  que  realmente  fosse  uma  boa  tarde,  mas,

infelizmente,  como  alguns  que  me  antecederam  disseram,  é  um  dia  triste.

Lamentamos muito a forma como foi conduzido esse processo. Tínhamos esperança

ainda  que  o  governo  reconhecesse  a  lei  do  piso  nacional  de  educação,  mas,

infelizmente,  fomos frustrados pelo projeto que chegou,  na calada da noite,  nesta

Casa, e que não tramitou nas comissões de mérito. Não foi dada oportunidade para

que os Deputados pudessem se aprofundar e conhecer a matéria, e muito menos foi

dada  oportunidade  para  que  o  Sindicato,  os  trabalhadores  da  educação,  os

professores e as professoras pudessem conhecer, para assim fazermos a discussão.

Muito pior ainda: fomos surpreendidos por esse projeto que descumpriu totalmente

um acordo assinado pelo governo do Estado. Acompanhei as reuniões da comissão,

estivemos  na  Cidade  Administrativa,  presenciei  a  assinatura  desse  acordo,  e,

infelizmente, o governo descumpriu a palavra, descumpriu o compromisso com esta

Casa,  acabou  passando  a  perna  no  Poder  Legislativo  Estadual,  em  todos  os

Deputados - porque a comissão representava todos os Deputados e Deputadas desta

Casa -, e enviou uma proposta que simplesmente acaba com a carreira da educação,

que impõe o subsídio para a categoria dos trabalhadores.

É realmente lamentável.  Anteriormente, eu havia mostrado matéria da “Folha de

S.Paulo” que diz que 17 Estados descumprem lei salarial de professores. E muito pior

do que isso é que a matéria interna do jornal “Folha de S.Paulo” apresenta Minas

Gerais, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul como estando totalmente fora das normas.

Ou  seja,  esses  quatro  Estados  não  cumprem  nenhum  ponto  estabelecido  na  lei

federal, quanto ao piso da educação. São os Estados de Minas, Bahia, Pará e Rio

Grande do Sul. E por que cito o nome desses Estados? Estamos discutindo aqui uma
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lei federal, não estamos fazendo disputa ideológica, política nem partidária. Afinal de

contas, foi uma lei votada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pelo Presidente da

República, contestada no Supremo Tribunal  Federal  pelos  governadores,  e depois

considerada  constitucional  novamente  pelo  STF,  que  afirmou  que  ela  não  fere  a

Constituição Federal da República. Entre esses Estados, temos governos dos mais

diversos partidos, do PT, do PSDB e de muitos outros partidos.

A questão não é política nem partidária.  Nós não fazemos como o governo faz.

Essa humilhação, essa covardia que ele faz com o Sindicato dos Trabalhadores da

Educação, com os professores e com as professoras, de usar todo o poder, todo o

poder  econômico,  todo o  aparato do  Estado,  utilizando o  orçamento público  para

fazer  disputa  política  com  o  Sindicato,  colocando  propagandas  milionárias  na

televisão, em toda mídia, para fazer o enfrentamento. Considero isso uma covardia

com  os  professores,  tão  sofridos,  que  recebem  um  salário  de  fome,  um  salário

miserável.  Encontrei  com professoras  que estão recebendo doações,  que contam

com solidariedade dos amigos e dos companheiros para sobreviverem. Se o governo

do Estado fosse de outro partido, do PT, os companheiros estariam aqui cobrando da

mesma forma, porque essa questão está sendo tratada como política de Estado. Não

está apresentada aqui como política de governo, não. Queremos o cumprimento da

lei federal que vale para todos: vale para o governador do PT, vale para o governador

do  PSDB,  para  o  governador  do  PSB,  enfim,  vale  para  todos.  A lei  precisa  ser

cumprida. Realmente é uma grande covardia com o Estado de Minas, tanto pelo seu

peso na Federação quanto pelo que representa historicamente. Ele foi o Estado da

Inconfidência Mineira, do movimento pela liberdade e pela independência do País. É

lamentável a forma como o governo trata certas questões.

A questão da Cemig foi citada pelo Deputado Pompílio Canavez. A população mais

carente sofre muito. Os consumidores residenciais são obrigados a pagar um imposto

de 43% sobre o ICMS que incide sobre a conta de luz. Essa é outra covardia, pois o

serviço é essencial. Na conta de água da Copasa acontece da mesma forma. O setor

da mineração em Minas Gerais não recolhe nada aos cofres públicos. O Estado cobra

taxa de incêndio dos comerciantes, mas, em um período recente de seca, assistimos

às queimadas destruírem o nosso patrimônio ecológico, e o governo desvia esses
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recursos para outras áreas, deixando de aplicá-los no combate ao incêndio.

O Estado tem mais de R$50.000.000.000,00 de Orçamento,  mas não prioriza a

educação, não cumpre a palavra e desonra o documento que assinou. Ele desonra

esta Casa e todos os eleitores que confiaram neste governo, que depositaram seu

voto  nas  urnas.  Quando  se  fala  em  educação,  sempre  escutamos  uma  grande

máxima: a a educação é o caminho. Todos defendem a educação como uma saída,

como uma forma de superação das dificuldades e como forma de o País crescer e se

desenvolver. Queremos ver isso na prática. Em Minas Gerais, infelizmente, a prática

é  bem  diferente  da  teoria.  Aqui  o  governo  persegue  os  trabalhadores.  E  os

trabalhadores da educação são a única categoria que fez greve e foi penalizada com

corte de salário. Repito, a educação foi a única categoria. O salário é miserável; é

salário de fome. E os professores ainda tiveram de passar pelo sacrifício de terem os

salários cortados.

O boletim do Sind-UTE retrata o golpe que o Governador do Estado desferiu na

educação  em  Minas  Gerais.  Ele  retrata  a  farsa  e  o  descumprimento  de  um

documento. Aqui está a cópia do termo de compromisso assinado pelo governo do

Estado, que foi totalmente descumprido. Temos aqui um comparativo, uma análise

que o sindicato fez, mas o projeto pode ser muito pior, pois não o conhecemos. Ele

chegou  de  última  hora,  e  não  tivemos  a  oportunidade  de  fazer  um  debate  mais

aprofundado. Enfim, ele pode ser pior do que foi colocado no boletim do Sind-UTE. O

sindicato registrou apenas o que foi anunciado pela imprensa. Segundo anúncio do

governo, seria feita “remuneração unificada para os professores”. Porém, segundo o

sindicato, “a remuneração unificada significa tabela de subsídio, já aprovada na Lei

Estadual nº 18.875/2010. A diferença é que o governo pretende impor essa forma de

remuneração a todos os profissionais da educação, independentemente da opção”.

Segundo o governo, “a nova proposta tem diversas melhorias para a remuneração e

para a carreira dos profissionais da educação”. Mentira. “Não há nenhuma proposta

de melhoria  relacionada à  carreira.  Ao contrário,  na tabela  de transição,  houve a

diminuição  dos  percentuais  de  níveis  e  graus”.  O  governo  alega  que  “todos  os

professores e especialistas da educação com licenciatura plena ganharão pelo menos

R$1.320,00 ou, proporcionalmente, 85% a mais do que o piso nacional”. Mentira. “O
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piso salarial profissional nacional é para vencimento básico de professor com nível

médio  de  escolaridade  e  não  para  licenciatura  plena.  O  valor  de  R$1.320,00

corresponde à tabela de subsídio em vigor”.

Há  mais:  segundo  o  governo,  “a  nova  proposta  significa  um  impacto  de

R$2.100.000.000,00 na  folha  de  educação”.  Ora,  “os  números  apresentados  pelo

governo são sempre absolutos, sem demonstrar dados da folha de pagamento. Mas,

tendo como base esses mesmo dados, o governo afirmou ao sindicato que o piso na

carreira  teria  um  impacto  de  R$3.000.000.000,00.  Considerando  o  valor  que  ele

pretende gastar com essa nova proposta e o valor previsto de complementação que

receberá da União – R$1.000.000.000,00 -, ele teria os recursos necessários para o

pagamento do piso salarial”. Portanto, falta de recursos não pode ser desculpa, já que

o governo federal vai contribuir com R$1.000.000.000,00, mesmo procedimento que

será adotado com os Estados que comprovarem dificuldades de honrar a lei federal.

Um professor pediu-me que falasse o seguinte: quem quer ser doutor precisa do

professor. É claro: todo mundo precisa do professor. Todos passamos pelas mãos dos

nossos professores. Se o Brasil quiser chegar a ser a 5ª economia do mundo, não

pode investir apenas na construção de novas escolas e faculdades. Isso é importante,

mas  precisamos  pensar  no  ser  humano  acima de  tudo,  na  formação  dos  nosso

professores. Aliás, outra determinação que o governo descumpre totalmente é que,

das 40 horas, ao menos 33% - ou seja, 1/3 da carga horária - sejam dedicados a

atividades extraclasse, para que os professores possam atender os alunos e preparar

as aulas, para que tenhamos qualidade no processo de ensino e, acima de tudo, o

mínimo de dignidade. Essa foi nossa intenção ao criar o piso salarial da educação em

Brasília - não um teto, mas um piso, e que já é muito pouco, apenas um passo. E é

uma lei federal que vale para todos – Governadores de todos os partidos terão de

cumprir.

Voltando  ao  anúncio  do  Governador,  ele  alega  que  “o  servidor  não  perde

remuneração quando se aposenta”. Mas “a manutenção da remuneração do servidor

dependerá do critério que se enquadrar à sua aposentadoria, e não apenas da forma

de remuneração”.

O governo anuncia, ainda, “a criação de uma tabela de transição com aplicação
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proporcional do piso nacional no vencimento básico”. Mentira. “Essa tabela é fictícia.

Não haverá pagamento do piso salarial. Seria criada apenas para servir de base para

a migração compulsória”, ou seja, obrigatória, “para a tabela do subsídio”.

Segundo  o  governo,  “professores  e  especialistas  da  educação  terão  suas

vantagens pessoais calculadas com base na tabela de transição e, imediatamente,

incorporadas à remuneração única”. Outra mentira. Novamente se reforça a situação

de que não haverá pagamento na tabela de transição. É fictícia, é mentira, “servindo

apenas para a migração para a tabela de subsídio”.

O governo diz que “esses aumentos serão escalonados em percentuais anuais, até

2015, observada a situação de cada servidor”. Mas “não está claro como se daria

esse escalonamento e com quais critérios”, porque não há transparência. Não houve

discussão do projeto. Infelizmente, a matéria não chegou a tramitar nas comissões de

mérito desta Casa, nem, muito menos, foi dada oportunidade de que o movimento

dos  professores  e  o  sindicato  conhecessem  o  teor  dessa  matéria.  Mas  há  pior:

esperávamos que fosse honrado o acordo anteriormente assinado.  Portanto,  esse

projeto não representa absolutamente nada.

Por fim, “o governo não fala de reajuste”. Ou seja, “com essa proposta o governo

pretende não aplicar o reajuste do piso salarial previsto na lei federal”. Quer dizer, é

uma  verdadeira  falácia,  conversa  para  boi  dormir,  risco  na  água,  como  disse  o

Deputado Rogério Correia.

Nesse processo, esperamos, em um último fio de esperança, que o governo retire a

urgência  do  projeto,  que  é  realmente  uma  covardia  contra  os  professores,  as

professoras, os trabalhadores na educação, que esperavam que fossem honradas a

palavra e a promessa do Governador.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Elismar  Prado  -  Finalizo  o  meu  pronunciamento,  Sr.  Presidente,

solicitando o encerramento de plano da reunião, por falta de quórum. Obrigado.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 52 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

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 apenas de comunicar ao

Plenário e a V.  Exa.  que a Bancada do PT,  reunida agora,  reiterou a posição de

obstrução ao projeto  em pauta.  Exatamente  por  isso não respondemos  chamada

agora, para tentar obstruir a pauta, para fazer com que se tente um processo mínimo

de  negociação  do  projeto.  Infelizmente  o  projeto  não  está  sendo  discutido.  No

momento  em  que  queríamos  discutir  o  projeto,  a  base  do  governo  não  estava

presente.  A presença  é  simplesmente  no  momento  da  votação.  Isso  demonstra,

portanto, que não há um procedimento real para que o projeto seja discutido, para

que haja pelo menos uma mudança de rumo em algum ponto dele. Julgamos que ele

tem uma série de imperfeições. Além da quebra de acordo, a principal delas é que o

projeto não permite mais a existência do piso salarial nacional. Certamente, se isso

for  aprovado,  será  mais  uma pendenga  judicial.  O  governo  está  arrumando  uma

forma de driblar, burlar a lei federal. Isso terá de ir novamente para o Supremo. Então

é apenas uma forma de fugir à responsabilidade da governança federal. Aprova-se

uma lei, estabelece-se um piso nacional, e o governo daqui estabelece uma outra

forma de pagamento, embutindo nos subsídios as vantagens que deveriam existir

além do vencimento-base. Transforma-se, portanto, todo ganho e toda vantagem em

subsídio e excluem-se as vantagens que os professores receberiam. Transforma-se o
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que deveria ser piso em teto; estabelece-se, com isso, mais uma política de arrocho

salarial.  Na verdade,  a dualidade do Governador  Aécio Neves,  durante oito  anos,

agora reiterada pelo Anastasia, faz parte de uma triste Minas Gerais, a Minas Gerais

real, a Minas Gerais do choque de gestão, que é nada mais, nada menos do que o

arrocho salarial em cima do servidor e dos serviços públicos.

É um arrocho salarial que não permite ao Estado aplicar 25% na educação nem

12% na saúde, é um arrocho salarial que faz com que Minas Gerais tenha o pior piso

salarial  do  País,  publicado na “Folha de S.  Paulo”,  porque a imprensa daqui  não

publica a realidade dos fatos. Por isso, estamos em obstrução em relação a esse

projeto  de  lei.  Uma Minas Gerais  mentirosa  do  déficit  zero,  que nunca existiu.  O

Senador  Aécio  Neves,  com toda a desfaçatez e cara de paisagem, vem a Minas

anunciar  que  temos  uma  dívida,  Deputado  Adelmo,  impagável,  assinada  por

Fernando Henrique, Azeredo e por ele, como Líder do Governo FHC na época. E

agora transformou-se em uma dívida de R$70.000.000.000,00. Essa é a Minas do

choque de gestão e da mentira do déficit zero, de um Estado que Aécio Neves faliu.

Construiu Cidade Administrativa de R$1.300.000.000,00, jogou fora com propaganda

mais R$1.300.000.000,00 e agora é dito aos professores que não se pode pagar a lei

nacional do piso e impõe-se a eles o pior salário do País. Essa é a triste realidade de

Minas Gerais.

Estamos  em  obstrução  por  esses  pontos  do  projeto,  porque  ele  burla  uma lei

federal. Esperamos que ainda se faça justiça em Minas. Esperamos que o Ministério

Público - onde prevalece a presença não do Dr. Alceu, mas do Dr. Aeceu - e seus

representantes  possam honrar  essa instituição  tão  importante,  uma entidade  que

prezamos tanto, e punam o governo de Minas por não acatar a lei federal. Que outros

fatores até externos a nós possam vir a fazer justiça. Que o Governador Anastasia

seja punido de alguma forma. Não sei como, mas que seja punido por não cumprir a

palavra,  o  acordo  que  seu  Secretário  assinou  por  orientação  dele.  Nós,  da

Assembleia Legislativa, assistimos, com muita tristeza, ao Governador descumprir a

sua  palavra  e  trair,  a  palavra  é  essa,  o  acordo  feito  com  os  Deputados  e  os

professores que estavam há 112 dias de greve. Triste governo aquele que não honra

o seu compromisso. Por isso continuamos com a nossa obstrução, Sr. Presidente.
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ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes deliberam seja prorrogado até o

dia  30/11/2011  o  prazo  para  recebimento  de  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs

2.520/2011, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – para o período de 2012-2015, e 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.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 23 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente.

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  1.920/2011,  da

Comissão de Educação, 1.921 a 1.923/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, e

1.924/2011, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória

por  subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  da  Educação  Básica  e  das

carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências. A Comissão de

Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou.  As Comissões de Administração Pública e de  Fiscalização Financeira

opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
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Justiça.  A Presidência  informa  ao Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto trinta emendas e quatro substitutivos e foi designado relator

das  emendas  e  dos  substitutivos  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Com  a  palavra,  o

Deputado Duarte Bechir, para emitir seu parecer.

O Deputado Duarte Bechir - Quero solicitar a V. Exa. seja distribuída a todos os

Deputados cópia do parecer para todos acompanharem. Sr. Presidente, meu parecer

é o seguinte:

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 A 32 E OS SUBSTITUTIVOS NºS 1 A 4 AO

PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “dispõe  sobre

aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências”.

Preliminarmente,  foi  o projeto apreciado na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração Pública,  em  sua  análise  de  mérito,

opinou pela aprovação do projeto com as referidas Emendas nºs 1 e 2.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno também com as Emendas nºs 1 e 2.

Submetido a  regime de urgência para discussão e votação,  o  projeto passou a

tramitar em turno único, nos termos do § 1º do art. 208 do Regimento Interno, e foram

apresentados, em Plenário, as Emendas nºs 3 a 32 e os Substitutivos nºs 1 a 4, os

quais passaremos a analisar.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende aperfeiçoar a política remuneratória por subsídio

das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal

civil da Polícia Militar.

Foi encaminhado pelo Poder Executivo a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº  147,  de  22/11/2011,  o  Substitutivo  nº  1,  que  mantém  medidas  da  proposição
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original e apresenta outras que a aperfeiçoam.

O  referido  substitutivo  tem  por  escopo,  como  afirmado  na  mensagem,  a

padronização do regime remuneratório, que passa a ser o regime de subsídio para

todas as carreiras do Grupo de Atividade da Educação Básica e do pessoal civil da

Polícia Militar,  assegurando a aplicação das regras de revisão de posicionamento

conforme o tempo de serviço a todos os servidores das carreiras em questão.

Impende salientar que está previsto, também, o reposicionamento dos servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Professor de Educação

Básica, Especialista em Educação Básica e de Analista que exerça a atividade de

Inspetor  Escolar  e  dos  servidores  ocupantes  de  cargo  de provimento  efetivo  das

carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica da

Polícia Militar, na tabela de subsídio, em 1º/1/2012, correspondente às respectivas

carreira e carga horária de trabalho. O posicionamento na tabela de subsídio deverá

resultar em acréscimo de no mínimo 5% sobre a remuneração devida ao servidor em

31/12/2010.  Tal  posicionamento  será  efetivado  em  1º/1/2015,  sendo  seus  efeitos

remuneratórios antecipados de forma gradativa, no período de 2012 a 2015, na forma

de uma Vantagem Temporária de Antecipação de Posicionamento - VTAP.

Garante-se,  ainda,  no  art.  17  do  substitutivo,  a  percepção  pelos  servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Professor de Educação

Básica, Especialista em Educação Básica e de Analista que exerça a atividade de

Inspetor Escolar de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e pelos servidores ocupantes

de cargo de provimento efetivo das carreiras de Professor de Educação Básica e

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, do piso salarial previsto em lei

federal, o que se coaduna com o sistema constitucional vigente.

O substitutivo mantém o reajuste de 5% do subsídio dos citados servidores previsto

na proposição original, a ser aplicado a partir de 1º/4/2012.

O Governador do Estado informa que “(...) as modificações propostas possibilitam

instituir,  no  âmbito  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  e  dos  Colégios

Tiradentes da Polícia Militar, uma política de carreira e remuneração que é, ao mesmo

tempo,  mais  justa  para  os  servidores  e  financeiramente  viável  para  o  erário”.

Ressalta, ainda, “(...) que os valores de impacto financeiro decorrentes das medidas
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previstas foram aprovados conforme a disponibilidade financeira e orçamentária e são

compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade

Fiscal”.

Conforme consta no ofício nº 830/2011, encaminhado a esta Casa pelo Executivo, o

impacto financeiro das medidas previstas no substitutivo foi estimado em R$828,78

milhões,  em 2012;  R$1,32 bilhões,  em 2013;  R$1,72 bilhões, em 2014;  e R$2,11

bilhões no exercício de 2015.

Cumpre destacar que o inciso III do art. 66 da Constituição Estadual confere ao

Governador  do  Estado  a  iniciativa  para  propor  leis  que  promovam  alterações  na

política remuneratória e no regime jurídico dos seus servidores. Tais alterações, por

sua  vez,  podem  ser  regularmente  realizadas  conforme  entendimento  pacífico  do

Supremo Tribunal Federal (MS 24.875, RMS 21.789).

Quanto às emendas, temos a esclarecer que as Emendas nºs 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16,

17,  20,  21  e  28  acarretam  aumento  de  despesa,  o  que  fere  o  art.  63,  I,  da

Constituição da República. Sobre o tema, destacamos jurisprudência pacificada do

Supremo Tribunal Federal - STF (vide Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI -

2.791-PR,  ADI  4.062MC-SC,  ADI  2.113-MG),  segundo  a  qual  é  inconstitucional

emenda  parlamentar  a  projeto  de  iniciativa  exclusiva  do  Chefe  do  Executivo  que

resulte  em  aumento  de  despesa,  visto  que  afronta  o  art.  63,  I,  da  Constituição

Federal.

A Emenda nº 7 visa a alterar regra do regime próprio de previdência, que é matéria

de lei complementar, razão pela qual deixamos de acatá-la.

As Emendas nºs 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32

interferem na sistemática do subsídio, sem, no entanto, trazer aperfeiçoamentos. Por

esse motivo, deixamos de acatá-las.

Quanto aos Substitutivos nºs 2, 3, 4, opinamos por sua rejeição, uma vez que, além

de acarretarem aumento de despesa, não aprimoram o regime de subsídio, ferindo,

assim, o escopo do projeto.

Por fim, apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo nº 5, com o escopo de

aprimorar o texto da proposição quanto à técnica legislativa.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.355/2011 na

forma do Substitutivo nº 5, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas nºs 3 a 32.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a votação destacada das Emendas nºs 3, 16 e 17. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, pela ordem. Tenho um pedido a fazer

antes  de  entrarmos  na  votação  do  requerimento  e  dos  demais  substitutivos.  O

Substitutivo nº 5, pelo que percebi, teve pelo menos uma alteração. Não sei se houve

outras e não tenho condições de lê-lo. Por isso pediria que fosse feita a leitura do

Substitutivo nº 5, que faz parte do relatório lido. Solicito que seja lido na íntegra, o que

inclui  a  leitura  do substitutivo  apresentado.  Nas comissões,  sempre que substitui,

temos lido.

O Sr.  Presidente - A Presidência solicita ao relator da matéria, Deputado Duarte

Bechir, que proceda à leitura do Substitutivo nº 5.

O Deputado Duarte Bechir - O Substitutivo nº 5 é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 5

Promove alterações na política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades

da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil  da Polícia Militar e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do art. 1º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004, e os incisos VII, VIII e IX do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004,

que, na data de publicação desta lei, estiver posicionado em tabela correspondente

ao regime do subsídio, fará jus a revisão do posicionamento, conforme o tempo de

efetivo exercício no cargo de provimento efetivo ocupado na data de publicação desta

lei, observada a tabela de tempo de serviço constante do Anexo I desta lei.

§ 1º - O disposto no “caput” estende-se ao servidor alcançado pelo disposto no art.

7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante de cargo das

carreiras de que trata o “caput”, e ao servidor que passou para a inatividade em cargo
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das carreiras de que trata o “caput”, com direito à paridade, e que esteja posicionado

em tabela correspondente ao regime do subsídio.

§  2º  -  O  reposicionamento  decorrente  da  revisão  de  que  trata  o  “caput”  será

implementado em etapas, no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de

2015, conforme critérios definidos em regulamento.

Art. 2º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

trata o art. 1º que estiver posicionado, na data de publicação desta lei, no regime

remuneratório  anterior  à  Lei  nº  18.975,  de  29  de  junho  de  2010,  passará  a  ser

remunerado, a partir  de 1º de janeiro de 2012, por subsídio, considerando-se seu

posicionamento em 1º de janeiro de 2011.

Parágrafo único - O disposto no art. 1º estende-se ao servidor de que trata este

artigo.

Art. 3º - O disposto nos arts. 1º e 2º não se aplica ao servidor ocupante de cargo da

carreira de Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar.

Art. 4º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores dos subsídios constantes nas tabelas das carreiras previstas no Anexo I da

Lei nº 18.975, de 2010.

Art. 5º - O § 6º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º - (...)

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II desta lei.”.

Art.  6º  -  O art.  12  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  12  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no

qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:

I - vencimento básico ou provento básico;
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II - gratificação de dedicação exclusiva de que trata o “caput” do art. 5º da Lei nº

10.797, de 1992.”.

Art. 7º - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art.  8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, estabelecida no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar,

a partir de 1º de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.

Art.  8º  -  O art.  13  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica incorporado o

vencimento básico ou o provento básico.”.

Art. 9º - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, estabelecida

no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de

2012, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 10 - Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

I  -  a  de Vice-Diretor  de Escola,  correspondente a 40% (quarenta  por  cento)  do

subsídio do cargo de Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº

18.975, de 29 de junho de 2010, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;

II  -  a  de  Coordenador  de  Escola,  em valor  proporcional  ao  número  de  turmas,

conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei, observado o limite

máximo de quatro turmas;

III  -  a  de  Coordenador  de  Posto  de Educação Continuada -  Pecon -,  em valor

proporcional ao número de alunos, conforme a tabela constante no item V.2 do Anexo

V desta lei.”.

Art. 11 - Em decorrência do disposto no art. 10, fica acrescentado à Lei nº 15.293,

de 2004, o Anexo V, na forma do Anexo IV desta lei.
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Art. 12 - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível  anterior,  na data da

promoção.”.

Art. 13 - A Lei nº 15.293, de 2004, fica acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

Art.  14 - O § 1º do art.  8º-E da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-E - (...)

§  1º  -  O  servidor  que  perceber  a  gratificação  de  função  de  Vice-Diretor,

correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  subsídio  do  cargo  de  Diretor  de

Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010,

cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas.”.

Art. 15 - O § 3º do art. 15 da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, caso o servidor

pertença às carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º desta lei e receba

sua remuneração sob o regime de subsídio.”.

Art.  16  -  O servidor  ocupante  de  cargo de  provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  de  Analista

Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar,  a que se refere a Lei nº

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação
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Básica da Polícia Militar,  de que trata a Lei  nº  15.301, de 2004, que, na data de

publicação  desta  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime

remuneratório anterior à Lei nº 18.975, de 2010, será reposicionado, em 1º de janeiro

de 2012, na tabela de subsídio correspondente às respectivas carreira e carga horária

de trabalho, observado o disposto no art. 17 desta lei e os seguintes critérios:

I  -  para  a  definição  do  nível  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio, será observado o requisito de escolaridade exigido para o nível em que o

servidor estiver posicionado em 31 de dezembro de 2011;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio, será observado o valor da soma do vencimento básico constante na tabela

de que trata o Anexo V desta lei correspondente ao posicionamento do servidor em

31 de dezembro de 2011 com as vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos do

art. 2º da Lei nº 18.975, de 2010, a que o servidor fizer jus até 31 de dezembro de

2011.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do “caput”, o servidor será posicionado,

no mínimo, no grau previsto na tabela de tempo de serviço constante no Anexo I

desta lei correspondente ao seu tempo de serviço na respectiva carreira até 31 de

dezembro de 2011.

§ 2º - O posicionamento na tabela do subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2010.

§ 3º -  Quando o valor apurado nos termos do inciso II  do “caput”,  observado o

disposto nos §§ 1º  e 2º,  não corresponder a um valor  exato previsto nas tabelas

constantes nos Anexos I e II da Lei nº 18.975, de 2010, desprezados os centavos, o

servidor será posicionado no grau imediatamente superior.

§  4º  -  Caso o  valor  obtido  conforme o  critério  definido  no  inciso  II  do  "caput",

observado o disposto nos §§ 1º e 2º , seja superior ao valor do subsídio do último

grau  do  nível  em  que  ocorrer  o  posicionamento,  fica  assegurada  aos  servidores

ativos,  aos  inativos  e  aos  pensionistas  a  percepção  de  vantagem  pessoal

nominalmente identificada.

§ 5º - A vantagem pessoal de que trata o § 4º corresponderá à diferença entre a
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remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do "caput", observado o disposto nos § § 1º e 2º deste artigo.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 4º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II da Lei nº 18.975, de 2010.

§  7º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II

da Lei nº 18.975, de 2010, o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga

horária.

Art. 17 - O reposicionamento de que trata o art. 16 será efetivado em 1º de janeiro

de 2015 e os efeitos remuneratórios dele decorrentes serão antecipados de forma

gradativa no período de 2012 a 2015.

§ 1º - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a diferença entre o valor da

remuneração  decorrente  da  aplicação  do  disposto  no  art.  16  e  o  valor  da

remuneração correspondente  ao  posicionamento  do  servidor  em  1º  de  janeiro  de

2011 será percebida como Vantagem Temporária de Antecipação de Posicionamento

– VTAP –, observado o seguinte escalonamento:

I - a partir de 1º de janeiro de 2012, o servidor fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento em 1º de janeiro de 2011, acrescida de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor da VTAP;

II - a partir de 1º de janeiro de 2013, o servidor fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento  em 1º  de  janeiro  de  2011,  acrescida  de  50% (cinquenta  por

cento) do valor da VTAP;

III - a partir de 1º de janeiro de 2014, o servidor fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento em 1º de janeiro de 2011, acrescida de 75% (setenta e cinco por

cento) do valor da VTAP;

IV - a partir de 1º de janeiro de 2015, o servidor fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento em 1º de janeiro de 2011, acrescida de 100% (cem por cento) do

valor da VTAP, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º - A efetivação do reposicionamento de que trata o “caput” em 1º de janeiro de
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2015 ensejará a incorporação integral da VTAP, com a qual ela se extingue.

§ 3º - A VTAP será recalculada, nos termos de regulamento, na mesma data em que

houver reajustes concedidos às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I e II

da Lei nº 18.975, de 2010, observados os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 4º  -  O reposicionamento de que trata o “caput”  será formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação - SEE -, da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Comandante-Geral

da Polícia Militar.

Art.  18  -  O servidor  ocupante  de  cargo de  provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista

Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar,  a que se refere a Lei nº

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, posicionado, na data

da publicação desta lei, nas tabelas de subsídio a que se refere a Lei nº 18.975, de

2010, será reposicionado conforme os critérios constantes nos arts. 16 e 17 desta lei.

Parágrafo único - Para fins de aplicação do inciso II do “caput” do art. 16, serão

considerados o nível e o grau em que o servidor de que trata o “caput” deste artigo

estaria posicionado e as vantagens incorporáveis ao subsídio a que faria jus, em 31

de dezembro de 2011, se estivesse no regime remuneratório anterior à Lei nº 18.975,

de 2010.

Art. 19 - O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual  concluídas  nesse

período serão considerados para fins  de  concessão de progressões e promoções

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único - Na aplicação do disposto no “caput”, a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.
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Art.  20 - O subsídio do servidor ocupante dos cargos de provimento efetivo das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e

Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar, a que se refere a Lei

nº  15.293,  de  2004,  e  do  servidor  ocupante  de  cargo  de provimento  efetivo  das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em

Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, não poderá

ser  inferior  ao piso salarial  profissional  nacional  a que se refere a Lei  Federal  nº

11.738, de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga

horária de trabalho.

Art. 21 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 2010, que esteja em exercício de

cargo de provimento em comissão e esteja recebendo a remuneração integral  do

cargo comissionado terá assegurados os adicionais por tempo de serviço adquiridos

até a data da publicação desta lei.

§  1º  -  O disposto  no “caput”  aplica-se somente aos casos em que o  cargo de

provimento em comissão não for remunerado na forma de subsídio.

§ 2º - O servidor de que trata o “caput” não fará jus ao cômputo do tempo de serviço

para  aquisição de  novos  adicionais,  conforme disposto  no  §  5º  do  art.  283-A da

Constituição do Estado.

Art. 22 - A progressão do servidor posicionado no último grau de cada nível das

tabelas de subsídio constantes dos Anexos I  e II  da Lei  nº  18.975, de 2010,  que

preencher os requisitos definidos no art. 17 da Lei nº 15.293, de 2004, e no art. 14 da

Lei  nº  15.301,  de 2004,  será definida  em regulamento,  observados os interstícios

previstos nas referidas tabelas.

Art. 23 - Os parâmetros e critérios para aplicação do disposto no § 4º do art. 2º da

Lei Federal nº 11.738, de 2008, serão estabelecidos em decreto.

Art. 24 - O § 2º do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35 - (...)

§ 2º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II do “caput” não

se incorporará à remuneração nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra
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vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.”.

Art. 25 - O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado pelo

disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ao pensionista e ao servidor

que passou para a inatividade em cargo das carreiras de que tratam os incisos I e II

do art. 1º da Lei nº 18.975, de 2010, com direito à paridade.

Art. 26 - Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2012:

I - o Anexo I e os itens V.1, V.2, V.3, V.4 e V.5 do Anexo V da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005;

II - o art. 126 e o Anexo XXX da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

III - o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007;

IV - os arts. 3º, 7º e 8º e os Anexos III e IV da Lei nº 18.802, de 31 de março de

2010;

V - o § 7º do art. 4º, os arts. 5º, 6º e 9º, o parágrafo único do art. 16, o art. 21 e as

tabelas correspondentes à carga horária de trinta horas semanais constantes no item

I.1 do Anexo I e no item II.1 do Anexo II da Lei nº 18.975, de 2010;

VI - o § 1º do art. 35 e os arts. 36, 37, 39 e 40 da Lei Delegada nº 182, de 2011.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o "caput" do art. 1º da Lei nº , de de 2011)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO

*  -  O  Anexo  I,  que  contém  a  Tabela  de  Tempo  de  Serviço  para  Fins  de

Posicionamento, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

DIRETOR DE ESCOLA

* -  O Anexo II,  que contém a Tabela de  Subsídio do Cargo de Provimento  em
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Comissão  de  Diretor  de  Escola,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

25.11.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

SECRETÁRIO DE ESCOLA

* -  O Anexo III,  que contém a Tabela de Subsídio do Cargo de Provimento em

Comissão  de  Secretário  de  Escola,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

25.11.2011

ANEXO IV

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* - O Anexo IV, que contém a Gratificação de Função de Coordenador de Escola, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon

* - O Anexo IV, que contém a Gratificação de Função de Coordenador de Posto de

Educação Continuada - Pecon, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

ANEXO V

(a que se refere o inciso II do art. 16 da Lei nº , de de de 2011)

V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB

Carga horária: 24 horas

*  -  O  Anexo  V.1,  que  contém  a  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de

Professor de Educação Básica – PEB, carga horária 24 horas, foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 25.11.2011.
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V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica

V.2.1 – Carga horária: 24 horas

*  -  O Anexo V.2.1,  que contém a  Tabela  de  Vencimento Básico da Carreira de

Especialista em Educação Básica, carga horária 24 horas, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 25.11.2011.

V.2.2 – Carga horária: 40 horas

*  -  O Anexo V.2.2,  que contém a  Tabela  de  Vencimento Básico da Carreira de

Especialista em Educação Básica, carga horária 40 horas, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 25.11.2011.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica

da Polícia Militar

Carga horária: 24 horas

*  -  O  Anexo  V.3,  que  contém  a  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 24 horas, foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

V.4  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar

V.4.1 – Carga horária: 24 horas

*  -  O Anexo V.4.1,  que contém a  Tabela  de  Vencimento Básico da Carreira de

Especialista  em  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  carga  horária  24  horas,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

V.4.2 – Carga horária: 40 horas

*  -  O Anexo V.4.2,  que contém a  Tabela  de  Vencimento Básico da Carreira de

Especialista  em  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  carga  horária  40  horas,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que

solicita seja mantida a preferência regimental, de modo que o Substitutivo nº 5 seja

apreciado em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, o requerimento do Deputado Rômulo
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Viegas  solicita  que  haja  preferência  para  a  votação  do  substitutivo.  O  Deputado

Duarte  Bechir  fez  a  leitura  do  parecer  e  do  substitutivo.  Se  bem  o  entendi,  o

requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas  pede  preferência  para  que  esse

substitutivo  seja  votado  em  primeiro  lugar.  Queria  encaminhar  contrariamente  e

explicarei o motivo.

Na  verdade,  nós,  do  bloco  da  Oposição  PT-PMDB-PCdoB,  apresentamos  três

outros  substitutivos  diferentes  desse  substitutivo  apresentado  pelo  governo,  que,

como eu já  disse,  é o substitutivo  da  traição –  aliás,  vou chamá-lo  assim  -,  que

transforma vencimento-base em subsídio.

É  o  substitutivo  no  qual  o  Governador  do  Estado havia  assinado,  por  meio  do

Secretário Danilo de Castro, um compromisso para que a greve fosse suspensa e de

que  haveria  um  vencimento-base,  respeitando-se  a  lei  federal.  O  substitutivo  da

traição joga isso por terra, transforma vencimento-base em subsídio e retira o vínculo

que se tem exatamente com o piso nacional.

Para  se  ter  uma  ideia  do  prejuízo,  professores,  professoras,  trabalhadores  da

educação e Deputados, para janeiro já há uma previsão de 16%, como reajuste do

vencimento básico do piso nacional. E aqui hoje os Deputados estão substituindo os

16% por apenas 5%, no mês de abril. E estão retirando dos professores, com esse

substitutivo, os biênios futuros, os quinquênios futuros e os trintenários futuros.

Professores e professoras, Deputados e Deputadas, de toda essa leitura feita aqui,

com brilhantismo, pelo Deputado Duarte Bechir, os professores serão subtraídos em

16% de reajuste, com a aprovação desse substitutivo, além de serem subtraídos em

sua dignidade. Apesar do acordo firmado, da comissão de negociação, tudo isso foi

subtraído de nós, Deputados, que acreditamos que o governo era sério. Subtrai-se do

sindicato, que se propôs a negociar e depois foi expulso da mesa de negociação pelo

Governador Anastasia. Enfim, além disso, Deputados e Deputadas, os professores

perdem  16%  em  janeiro.  E  vejam  bem:  haverá  repasse  do  Fundeb  de

R$1.350.000.000,00 para Minas Gerais, já no Orçamento da União. Mas o governo

não  os  usará  para  pagar  os  professores,  porque  esses  16%  não  entrarão  no

vencimento básico. Apenas 5% entrarão, no mês de abril. Aqui a Secretária Renata

Vilhena subtrai dos professores o reajuste a que eles têm direito, da lei nacional. Esse
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o primeiro efeito.

Mas a Secretária Renata Vilhena, com anuência da Secretária de Educação, Ana

Lúcia Gazzola, subtrai dos professores mais antigos os seus biênios futuros, os seus

quinquênios futuros, os seus trintenários futuros. Vocês se aposentarão mais pobres,

devido a esse substitutivo que aqui será votado.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho contrariamente a que esse substitutivo tenha

preferência,  porque há outros  três  substitutivos  que permanecem com a visão do

vencimento-base e da lei federal. Ou seja, permanecem, Deputado Adelmo Carneiro

Leão,  com  o  compromisso  assinado  pelo  Governador  Anastasia,  por  meio  da

assinatura do seu Secretário Danilo de Castro. Mas como a assinatura deles não vale

nada, é um risco na água, os professores veem agora a enrolação e a traição de um

acordo assinado.  E os  Deputados, infelizmente tenho de dizer,  que votarem esse

substitutivo estarão votando junto a traição que foi articulada pelo Governo do Estado.

Peço,  portanto,  que  não  haja  preferência  desse  substitutivo,  porque  ele  é  o

substitutivo da traição arquitetada pelo Governador Anastasia, pela Secretária Renata

Vilhena, pela Secretária Ana Lúcia Gazzola e, infelizmente, pelo Secretário Danilo de

Castro, que diz que não tinha forças para reverter a situação, mas é, evidentemente,

também responsável por isso.

E digo mais: dizem que até o Senador Aécio Neves andou participando de reuniões,

para convencer a base aliada a votar  o projeto de lei  dessa forma.  Atribuo a ele

também  a  culpa,  porque  o  Senador  Aécio  Neves  deveria  estar  defendendo  as

professoras e aquele projeto que, em 2005, ele próprio remeteu a esta Casa e que

agora está sendo desfeito por esse substitutivo.

Portanto,  encaminho  contrariamente,  Deputado  Durval  Ângelo,  a  que  esse

substitutivo tenha prevalência sobre os demais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O  Deputado  Durval  Ângelo*  –  Sr.  Presidente,  dos  77  Parlamentares  desta

Assembleia - se não me falha a memória – apenas dois são professores do Estado: a

Deputada Maria Tereza Lara é professora aposentada da rede estadual de Betim, e

eu sou professor há 32 anos e estou licenciado da rede estadual de Contagem. Eu e

a Deputada Maria Tereza poderíamos muito bem falar do que sabemos, conhecemos
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e vivenciamos.

O Magistério está passando pelo seu pior momento em Minas Gerais. Os salários

nunca estiveram tão achatados como neste momento. Eu e a Deputada Maria Tereza

nos lembramos – o Deputado Rogério também era professor do Estado – de quando

participamos da greve de abril de 1979. Naquele momento, o refrão de greve era uma

música em que cantávamos: “oito mil e uns quebradinhos”. Essa era a reivindicação

da categoria à época.

Hoje, vivemos um mau momento comparado a outras categorias do Estado: um

Fiscal recebia um salário que era 6 ou 7 vezes maior do que o salário do professor e

hoje é 33 vezes maior do que o salário do professor do Estado; o médico da Rede

Fhemig recebia o mesmo salário que o professor da rede pública estadual, e esse

salário  hoje  é três  vezes e meio maior  do que o salário  do professor  do Estado.

Quanto  ao  policial  militar,  o  nível  do  salário  do  Tenente  da  Polícia  Militar  era

equivalente ao nosso nível; hoje esse salário é 13 vezes maior do que o do professor

do Estado, e o salário do Soldado da Polícia Militar é 4 vezes maior do que o do

professor do Estado. Olhem que essas categorias estão insatisfeitas com os seus

salários:  os  médicos  da  Fhemig  estão  se  mobilizando,  e  os  policiais  civis  estão

paralisados por causa de salário.

Acho que a pior situação que vivemos é a do descompromisso. O desânimo se

abate cada vez mais sobre a categoria por todo o Estado. O que esperávamos é que,

a  partir  do  momento  em  que  o  Poder  Legislativo  entrasse  na  comissão  de

negociação, houvesse maior credibilidade e certeza na negociação. E vemos que isso

de nada adiantou, o documento assinado não teve valor algum.

Temos  de  ter  claro  que  não  se  trata  de  uma  mera  discussão  de  Oposição  e

Situação; não é uma mera discussão entre quem está do lado do governo ou não; é

muito mais do que isso. Hoje o que se apresenta é a salvação da educação em Minas

Gerais. Essa é a questão. Alegar dificuldades de arrecadação, alegar problemas de

dívidas do Estado! Por que até o ano passado essas coisas não eram apresentadas?

Dizia-se que aqui era o Estado do Choque de Gestão. Parecia até um cantão suíço

onde  tudo  estava  -  e  bem  -  resolvido.  Agora,  na  hora  de  atribuir  o  resgate  da

educação, discute-se essa questão?
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Digo  mais:  nós,  se  votarmos  esse  projeto,  poderemos  sepultar  a  carreira  da

educação em Minas Gerais. Não gostaria que este Parlamento, que os meus colegas

Deputados fossem os coveiros e as coveiras da educação mineira, porque a história

nos cobrará, com toda certeza. O trem da história não costuma passar duas vezes na

estação da vida, passa uma única vez, e o momento é este. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

também venho encaminhar contra a votação do Substitutivo nº 5 com preferência, por

vários motivos que hoje pela manhã tive a oportunidade de expor por mais de 30

minutos, mas que repito agora.

Votar o Substitutivo nº 5 significa votar contra aquilo que a Assembleia propôs e

intermediou entre governo e sindicato, para que a solução desse impasse ocorresse

pelo fortalecimento do piso na carreira, não pelo subsídio. Esse foi o compromisso

que  sustentou  a  participação  da  Assembleia,  contando  com  a  confiança  dos

trabalhadores na educação.

Não  foram o  sindicato  e  os  trabalhadores  da  educação  que criaram  regimes  e

situação diferenciadas. Desde o início, todos defendíamos o piso nacional, primeiro

passo para resgatar a qualidade da educação em nosso país, se todos os Estados

assim entendessem e cumprissem a determinação. Ora, a estratégia do subsídio veio

exatamente para tangenciar,  contornar a adoção do piso,  que só entrou na pauta

depois que o STF se posicionou obrigando o governo a uma posição diferenciada.

Mesmo assim, para que avançássemos na comissão de negociação, insistimos em,

por meio do vencimento, do piso na carreira, propiciar uma condição melhor para os

180  mil  trabalhadores  que  fizeram  a  opção  pelo  piso.  Mas,  praticamente

desconhecendo-se o papel de uma comissão que a Assembleia integrava, isso não

ocorreu.  Portanto,  não votar  o  Substitutivo  nº  5 é dizer  “sim”  ao  piso nacional,  à

educação e ao papel deste Poder Legislativo.

Além disso, os outros substitutivos que o PT e o PCdoB, com o apoio do PMDB,

apresentaram buscam exatamente retomar essa negociação. Já se disse aqui que,

além do subsídio, afrontaram a lógica do piso, que é daquelas conquistas que, talvez
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daqui a algumas décadas, gerações vão valorizar como uma decisão não de um ou

outro  governo ou partido,  mas daqueles  segmentos da sociedade comprometidos

com a educação em nosso país. E não é só uma afronta ao piso; de acordo com o

Substitutivo nº 5 lido aqui, o subsídio impede uma possibilidade de ampliação, já no

início do ano, de 16%. Já se fez a comparação aqui: ninguém troca 16% por 5%, com

uma base que já identificamos baixa. Os níveis e graus da carreira são piorados, de

uma carreira que foi votada aqui em 2005, fruto de um acordo que não foi o ideal,

mas o possível. Lembro-me de, à época na condição de Líder, defender a emenda da

promoção e  progressão automática por  escolaridade e  os  direitos  conquistados –

direitos adquiridos, mas conquistados com a luta pela dignidade do trabalhador na

educação. Mas o Substitutivo nº 5 desconhece esses direitos.

E,  por  fim,  Sr.  Presidente,  por  uma questão de justiça,  termino aqui  dizendo o

seguinte: este é um daqueles momentos quase divisores de águas para um Poder

Legislativo.  Hoje  temos a  condição de dizer  que Minas  Gerais  apostará  em  uma

alternativa que pode sinalizar melhoria na qualidade da nossa educação, porque não

se melhora qualidade da educação sem valorizar o trabalhador da educação.

Não podemos votar em um substitutivo que afronta a lógica do piso, simplesmente

alegando o impacto financeiro, que ainda não foi demonstrado – dizem até que o

impacto financeiro dessa proposta pode ser igual ao daquela construída na comissão

de  que  participavam  os  Deputados  e  o  sindicato.  Portanto,  vamos  votar  não  à

preferência,  não  ao  Substitutivo  nº  5  e  ao  pelo  piso,  que  é  lei  e  respeito  ao

trabalhador da educação.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* – Sr. Presidente, em nome do PCdoB, também estamos

encaminhando contrariamente à preferência de votação do Substitutivo nº 5.

Queremos dizer,  Sr.  Presidente, que nós, do PCdoB, do PT e do PMDB, temos

claro que o Substitutivo nº 5 lido aqui é contrário aos interesses dos professores e

professoras do Estado de Minas Gerais. Ele reflete tão somente a visão de alguns

tecnocratas de plantão na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Educação.

Há uma visão unilateral nessas duas Secretarias. Eu até diria, Sr. Presidente, que,



1394
____________________________________________________________________________

durante o curso de discussão da comissão, houve setores do governo que tinham o

convencimento  de  que o subsídio  não era o melhor  caminho,  mas a visão goela

abaixo da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Educação prevaleceu nessa

proposta que não atende aos interesses dos professores.

Ao votarmos aqui como preferência o Substitutivo nº 5, mais uma vez estaremos

atropelando o  debate,  porque há outros  substitutivos  na  Casa  apresentados  pela

nossa bancada, que garantem, por exemplo, o inteiro teor do acordo celebrado para

pôr fim à greve de 112 dias. Esse acordo teve o aval da Assembleia Legislativa, mas

infelizmente  está  sendo  rasgado  nesta  sessão.  Pelo  acordo,  o  que  teria  de  ir  à

votação  seria  a  inclusão  do  vencimento  básico  na  carreira  dos  professores,

respeitando a lei federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Se votarmos o Substitutivo nº 5, referendando a figura do subsídio, Sr. Presidente,

corremos o risco de ter mais uma questão jurídica pela frente, porque o Supremo

Tribunal  Federal  já  decidiu  que  o  vencimento  básico  não  se  confunde  com  a

remuneração.

E  o  que  é  o  subsídio?  Ele  colocou  no  mesmo  pacote  todas  as  parcelas  de

remuneração. Portanto ele não interessa aos professores, assim como o substitutivo,

Sr. Presidente.

O  Substitutivo  nº  5  causa  prejuízos  enormes  porque  nele  está  previsto  que  o

professor não terá alternativa, não poderá mais optar. Será goela abaixo, eles vão ter

de aceitar. O Substitutivo nº 5 também prejudica os Diretores de escolas porque não

respeitou o seu sistema de remuneração, em que eram previstos dois vencimentos de

professor mais a dedicação exclusiva de 50%. Portanto, esse substitutivo é prejudicial

aos  professores,  esse  substitutivo  só  atende  aos  interesses  das  Secretarias  de

Planejamento  e  de  Educação  e  definitivamente  não  atende  aos  interesses  dos

professores, que só querem que seu direito seja respeitado, o direito previsto em uma

lei federal e referendado pelo STF, direito ao vencimento básico aplicado na carreira,

com reajuste a cada ano com percentual de 16%. Então, esse Substitutivo nº 5 dá

uma legalidade falsa àquilo que mata a carreira dos professores em Minas Gerais,

essa famigerada figura do subsídio. Não ao subsídio, sim ao vencimento básico e à

carreira dos professores.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  –  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  contra  a

preferência ao Substitutivo nº 5 por um motivo simples: as Deputadas e os Deputados

desta  Casa  não  têm  condições  de  votar  o  que  não  conhecem.  Ninguém  teve

condições de ler esse substitutivo. O Deputado Duarte Bechir fez uma leitura rápida,

e talvez nem ele próprio tenha apreendido e memorizado o que estava lendo.

Por isso é uma temeridade votarmos o Substitutivo nº 5. O Sind-UTE, depois de um

ano todo de luta e de tentativa de negociação com o governo do Estado, depois de

112 dias de greve, depois de dois meses de negociação, foi enfático diversas vezes

ao afirmar que não queria subsídio, que os educadores querem o piso nacional da

educação. É isso o que os professores querem. Se votarmos o Substitutivo nº 5 hoje,

estaremos contrariando a análise dos professores.

A Beatriz ainda tentou, na reunião que tivemos com a Mesa hoje, argumentar e

explicar por que os professores de Minas Gerais não querem o subsídio, mas não

conseguiu  ser  ouvida.  Nem  sequer  a  Comissão  de  Educação  teve  prazo  e

oportunidade de ler esse verdadeiro projeto. Na verdade, não é um substitutivo, mas

um projeto complexo, que demandaria entendimento das Deputadas, dos Deputados

e, pelo menos, da Comissão de Educação. Mas o que temos aqui é tão complexo

que, se votarmos hoje e a imprensa perguntar a qualquer Deputado o que votou, ele

não saberá dizer.

Mas, ao votar  esse Substitutivo nº  5,  estaremos mudando para pior  a vida dos

educadores do  nosso Estado,  retirando deles  a  oportunidade de ter  uma carreira

construída, uma carreira que vem ao longo dos anos, retirando deles a possibilidade

de ter o reajuste de 16% em janeiro próximo.

Quem, neste Estado, no Brasil  ou no mundo, trocaria 16% por 5%? É isso que

estaríamos  propondo  para  eles  ao  aprovar  esse  substitutivo  hoje  sem  levar  em

consideração os argumentos do Sind-UTE, da Beatriz e da Lecionil.

Elas tentaram convencer as Secretárias Ana Lúcia Gazzola e Renata Vilhena de

que o subsídio não é bom para a educação do Estado. Não é bom não só para os

educadores,  mas  também  para  a  educação  do  Estado.  Se  votarmos  hoje  esse
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substitutivo, estaremos sepultando a carreira dos educadores do nosso Estado, Sr.

Presidente.  É  disso  que  estamos tentando convencer,  por  isso estamos tentando

apelar  aos Deputados e às  Deputadas presentes para que se lembrem dos seus

eleitores,  de  que  todos  temos  um  mandato  popular  conferido  a  nós  para  que

melhoremos a qualidade de vida, a vida do povo de Minas Gerais.

Ao votar hoje, do jeito que está, a preferência do Substitutivo nº 5, ao aprovar o fim

da  carreira  da  educação  e  impor  à  força  o  subsídio,  com  certeza  estaremos

contribuindo para  que o  governo do Estado esteja  cada vez pior.  Do jeito  que o

governo  do  Estado  está  hoje,  ele  não  representa  mais  o  povo  de  Minas,  não

representa  mais  os  educadores,  porque  não  ouve,  não  conversa,  não  negocia.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminho contrariamente ao Substitutivo

nº 5 e favoravelmente ao substitutivo do PT, do PMDB e do PCdoB.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac  –  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Em  relação  ao

requerimento, ele pede preferência para análise de votação do Substitutivo nº 5, que

recebemos agora. Todos viram que foi distribuído avulso aos parlamentares, uma vez

que ele, até então, era desconhecido de todos nós. Gostaria de confessar a V. Exa.,

Sr. Presidente, que eu talvez não tenha o brilhantismo do Deputado Duarte Bechir.

Acredito,  de  fato,  que  eu  não  tenha  esse  brilhantismo.  Protocolamos  hoje,  pela

manhã, três substitutivos, os Substitutivos nºs 2, 3 e 4. Realmente, fico positivamente

surpreso com o brilhantismo do relator, que conseguiu avaliar  os três substitutivos

apresentados pela banca e rapidamente conseguiu, em tempo, elaborar o parecer,

que foi distribuído a todos nós, resumindo as três propostas de substitutivos: “Quanto

aos Substitutivos  nº  2,  3 e 4,  opinamos por  sua rejeição,  uma vez que,  além de

acarretar aumento de despesas, não aprimoram o regime de subsídios”.

Fico surpreso com essa capacidade, talvez de síntese, talvez de análise. Recebi

agora o Substitutivo nº 5 e tentei fazer sua leitura. Acompanhei a leitura do relator,

mas  não  acredito  que  seja  possível  votar  esse  substitutivo  com  a  consciência

tranquila, com a consciência de que estamos efetivamente prestando algum benefício

para  a  sociedade.  Penso  que  ele  deixa  muito  mais  dúvidas.  Antecipo  a  minha

posição.  Acredito  que  vários  Deputados  também  não  possam  posicionar-se  em
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relação a um substitutivo apresentado a toque de caixa, com um parecer que teve o

primor de conseguir dar resposta a mais de 30 emendas e três substitutivos. Todos

apresentados hoje, foram rapidamente analisados e descartados. Portanto, creio que

vários de nós não tenhamos condição de nos posicionar de maneira tão célere sobre

assunto tão importante. Penso que boa parte considera o assunto importante. Afinal

de contas, se não são alunos da rede pública estadual os filhos das pessoas que

votarão,  certamente  todos  temos  amigos  e  parentes  que  dependem  do  ensino

público.

Devemos pensar que a grande maioria da população depende do ensino público, e

certamente o País também depende, porque a maioria dos nossos cidadãos passam

por essas escolas.

Então,  a  votação  do  Substitutivo  nº  5  parece-me  precipitada,  parece-me  um

equívoco  e  faz  recair  sobre  todos  nós  uma  responsabilidade.  Honestamente,

Presidente, não me sinto apto, em condições de responder pessoalmente, ao votar

esse material apresentado agora, de última hora, sem fazer uma análise aprofundada

do impacto, dos efeitos deletérios e nocivos que uma matéria como essa pode trazer

para nossa sociedade, para a educação, para o futuro de Minas Gerais.

Com o mesmo espírito  com que fizemos  aqui  uma solicitação,  peço apoio  dos

colegas parlamentares para votarmos contrariamente a esse requerimento, que pede

preferência  ao  Substitutivo  nº  5  e  que  é  pior  ainda  que o  projeto  original.  Antes

rejeitássemos esse requerimento e esse Substitutivo nº  5 e votássemos o projeto

inicial,  o  que  não  faria  tão  mal  para  a  sociedade  mineira.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

aprendi  que o  Parlamento  é o  Poder  mais  democrático  de  todos.  Elegemos uma

pessoa  para  exercer  o  Poder  Executivo,  a  qual,  por  sua  vez,  irá  comandá-lo  e

escolherá, com seus critérios, toda a sua equipe. O cidadão não tem o poder direto

de escolher os membros do Poder Judiciário, que é composto pelos que se formam,

prestam  concurso  e  sobem  na  carreira,  com  critérios  técnicos  e  políticos.  Tais

pessoas são assim escolhidas, chegando a comandar o Judiciário. Quanto ao Poder
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Legislativo,  o  cidadão  diretamente  escolhe  seus  representantes.  Todos  nós

“representamos”,  e  não  “substituímos”  a  população.  Não  há  outra  forma  de

representar a população senão ouvindo-a, assim legitimando essa representação. E,

neste espaço democrático, damos condições de que haja debates.

O que me angustia, o que me deixa indignado neste momento é que, infelizmente,

não  temos  sequer  a  oportunidade,  por  causa  do  interesse  do  Executivo,  de,  no

mínimo, dialogar, aprofundar, debater esse substitutivo. O projeto de lei original está

sendo  debatido  na  Casa  há  cerca  de  três,  quatro  meses.  Tal  projeto  levou  os

professores – antes e durante a tramitação do projeto nesta Casa - a um histórico

processo de greve, que durou 112 dias, foi a greve mais longa da história de Minas

Gerais. Para que essa greve? Para anunciar mais do que a vontade de um reajuste,

para anunciar um direito conquistado por meio de lei federal o qual os professores

querem ver implementado. Estamos falando aqui de um direito estabelecido em uma

lei referendada por acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que se diz claramente

que o piso corresponde ao vencimento básico.

É exatamente em relação ao vencimento básico que os que estão nos vendo pela

TV Assembleia - e naturalmente é a grande maioria – demonstram confusão, porque

estamos aqui, fora do embate político, numa disputa de versões. Alguns querem dizer

que  o  professor,  o  educador,  o  profissional  da  educação  receberá  mais.  O  fato

concreto é que a carreira do profissional da educação, ao se aprovar esse projeto de

lei, está sendo sepultada, como outros Deputados já o disseram.

É isso que está em jogo, é isso que queremos dizer. Estou iniciando meu mandato

e  talvez  haja  ingenuidade  política  de  minha  parte,  mas  penso  que  caberia,  pelo

menos um debate,  para  bem discutirmos o  projeto,  mas a  truculência  da  Maioria

sobre a Minoria está imposta em todo o Parlamento. Haverá isso a todo o momento.

Haverá  sempre  esse  debate,  a  Maioria  conquistando  um  voto,  perdendo  outro,

debatendo, isso é natural. Mas o mérito está sendo ignorado. O mérito, o projeto em

si... Esse requerimento de preferência ao Substitutivo nº 5, mais do que preferência,

elimina qualquer possibilidade de debate, de aprofundamento e do que acredito que

esta  Casa  deveria  prezar:  pelo  menos  a  tentativa  de  consenso,  de  diálogo,  de

entendimento  e  de  acordo.  Seria  isso  necessário,  para  que  pudéssemos,  então,
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entrar  no  processo  de  votação  com  o  projeto  previamente  debatido.  Mas  não,  a

truculência e a intransigência é o que caracteriza a Maioria, ao impor a votação.

Lamentavelmente, encaminho pela rejeição desse requerimento.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  –  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  Sr.

Presidente, quero cumprimentar as professoras e os professores aqui presentes e

dizer que, de todos os acontecimentos da manhã de hoje, o que mais tocou meu

coração e me sensibilizou foi quando a Presidente do Sind-UTE me fez um apelo e

percebi  o  seu conteúdo.  Tenho a absoluta convicção de que esta Casa tem uma

medida maior, e por isso ela fez o apelo, do que a que está sendo tomada hoje. A Bia,

em nosso encontro, apelou ao Presidente da Casa. Logicamente, a resposta dele não

é individual, é a resposta também da Casa, mas quero que ao apelo da Bia juntemos

também o nosso, para que esse projeto não seja votado agora, em função do seu

conteúdo e por muitas razões que já foram assinaladas aqui. O que consideramos

para isso é fundado no princípio constitucional que está muito bem descrito no art. 2º

da  Constituição Federal  e no  art.  6º  da Constituição do Estado,  que diz que são

Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e

o  Judiciário.  O  apelo  que  se  fez  a  esta  Casa  foi  a  este  Poder  harmônico  e

independente,  e  não  a  um  departamento  de  Governo.  Sei  que  se  a  Casa  se

comportar como departamento de governo, ela não conseguirá dar essa resposta.

Mas  tenho  absoluta  convicção  de  que  nós,  como  um  Poder  independente  e

harmônico, temos mais do que o poder de decidir, temos o dever de decidir em favor

desta causa que está sendo solicitada aqui hoje.

Por que razão? Muitos já disseram aqui, mas talvez seja necessário repetir, que se

fizéssemos  uma prova  de  conhecimento  e  a  encaminhássemos  ao  relator  desse

substitutivo,  ele  não  teria  condições  de  responder  às  questões,  não  por  falta  de

inteligência, competência, formação ou experiência de vida, mas porque nenhum de

nós  teria  também  condições  de  responder  o  que  está  aqui,  relativamente  ao

conhecimento efetivo.

Quando um projeto é votado, como está sendo votado esse, depois de 45 dias, por
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isso  em turno único,  isso  é  porque se considera  45  dias  tempo bastante  para  o

debate, para a reflexão e para a construção coletiva. Esse não é o produto, não é o

filho do trabalho da comissão, de vocês e deste Plenário, é fruto de alguém que quer

impor  sobre  Minas  uma  vontade  que  não  é  legítima.  Essa  questão  é  grave.  A

Assembleia de Minas não pode admitir, em nome do que construímos, votar em turno

único um projeto cujo conteúdo é duvidoso para todos nós.

O Deputado André Quintão já falou, com muita ênfase, sobre esse problema, que

não é só relativo às  finanças,  a quanto de dinheiro está envolvido nesse projeto.

Talvez os recursos não sejam diferentes, com uma outra metodologia, com um outro

processo. Entendemos que os senhores não estão aqui apenas em função do piso,

de  quanto  mais  lhes  será  acrescentado,  mesmo  sabendo  que  é  absolutamente

necessário  e  urgente  haver  mais  acréscimos  para  a  educação.  Mais  que  isso,  é

necessário construirmos a medida da educação em que o fundamento  de  todo o

processo educacional leve em consideração o que a educação tem de melhor,  de

mais  importante e fundamental,  que são os professores e as professoras. Para o

governo de Minas, qual é o valor dos professores? Para esta Assembleia de Minas,

quanto  vale  o  professor?  As  soluções  não podem ser  em  função de  quanto  vão

receber, mas sim em função do diálogo e da construção coletiva.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que, para nós e para o Governador, não

há um caminho único,  não existe uma medida única.  Existe  uma encruzilhada,  e

temos de fazer escolhas: ou somos um Poder de Estado e nos comportamos como

tal, ou caímos na vala comum, como departamento de governo.

Quanto ao Governador Anastasia, conhecendo-o como conheço, é muito importante

falar sobre a escolha que ele está fazendo. Ele está fazendo uma escolha, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, para concluir o governo passado de Aécio Neves, o que será

desastroso para Minas, ou ele será um líder de Estado, um estadista? É diferente. Ele

não pode dar continuidade a um governo que desprezou o povo de Minas Gerais, que

mentiu para esse povo, que escondeu as verdades dos mineiros. Precisamos revelar

o que é este Estado para que, diante das dificuldades, saibamos nos comportar como

estadistas, como sujeitos de uma história nova para Minas Gerais.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.
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O Deputado Elismar Prado* – Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras. Deputadas,

quero também encaminhar contrariamente à preferência de votação do Substitutivo nº

5, porque este representa o golpe fatal sobre a educação de Minas Gerais. É isso que

esse substitutivo significa. Queremos que seja retirada a preferência de votação, uma

vez que, como já dissemos, vamos insistir nessa luta, que não termina hoje, que não

se encerra aqui. A luta pela educação de qualidade, pela valorização dos profissionais

da educação não termina aqui. Esta batalha de hoje é importante.

É um dia lamentável, porque estão em risco a carreira e todos os anos de sacrifício

dessas  pessoas,  os  nossos  trabalhadores  da  educação.  Encaminhamos

contrariamente, uma vez que essa proposta é contra a carreira da educação, não

cumpre  um  compromisso  assinado  e  não  paga  o  piso  salarial  profissional  da

educação.  Muito  pior,  a  proposta  conseguiu  ser  pior  do  que  a  apresentada

anteriormente.  Ela  retira  direitos  antes  conquistados  com  muita  luta,  direitos

adquiridos,  além  de  impor  o  subsídio  a  todos  os  profissionais  da  educação,

independentemente da opção feita.

Dissemos aqui que o governo não reconhece que o Supremo Tribunal Federal já

determinou  que  o  piso  salarial  é  para  vencimento  básico.  O  governo  cortou  os

salários dos profissionais da educação no período de outubro a novembro, e uma

coisa  realmente  lamentável  é  que,  além  de  não  cumprir  sua  parte,  humilhou,

perseguiu dirigentes, enquanto o Sindicato cumpriu sua parte. O Sindicato abriu mão

de muitos  pontos  da pauta de reivindicações para poder  preservar  pelo  menos a

proposta do piso na carreira.  O Sindicato  deu um voto de confiança ao governo,

confiou, foi feito um acordo, e o governo assinou um termo de compromisso, com a

presença dos representantes do Poder Legislativo Estadual.

Quando  falamos  que  houve  traição,  não  é  só  traição  ao  Poder  Legislativo  do

Estado. Se o Poder Legislativo do Estado representa todo o povo de Minas Gerais,

quando o governo assina um compromisso, um acordo e não cumpre, na verdade

está traindo a confiança de toda a população do Estado. Ele traiu a confiança de todo

o povo de Minas Gerais. Não quero ser responsável por enterrar, como disse aqui o

Deputado Durval Ângelo, a carreira dos nossos trabalhadores da educação. No ato

da  posse,  não  só  nós,  Deputados,  e  as  Deputadas,  mas  também  o  governo  do
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Estado fizemos um juramento muito sério: juramos defender e cumprir a Constituição

da República e do Estado, e o governo não cumpre nem a Constituição do Estado,

muito menos a Constituição da República. Inserimos na legislação federal, instituímos

o piso salarial profissional da educação, que o governo descumpre. Na verdade, para

mim,  essa  proposta  de  subsídio  soa  muito  mais  como  suicídio.  É  o  suicídio  da

educação em Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente à preferência de votação

do Substitutivo nº 5 e vamos lutar até o fim contra esse golpe fatal na educação de

Minas Gerais, que prejudica todos os trabalhadores da educação. Infelizmente este

Estado  parece  que  tem  mania  de  agir  não  só  contra  os  que  lutam  pelo  povo.

Lembramos  a  grande  figura  do  mártir  da  Inconfidência,  Tiradentes,  que  foi

esquartejado por contestar um quinto da Coroa portuguesa, 20% dos impostos que a

Coroa portuguesa cobrava. Hoje o governo do Estado cobra 40% de ICMS na conta

de luz. Ele tem a carga tributária mais cara do País, sacrifica e penaliza a população

mais carente; sacrifica e penaliza as pessoas que considero que têm a função mais

importante no processo de construção de um país e de um Estado, da cidadania, da

dignidade, que são os nossos profissionais da educação.

Então, encaminhamos contrariamente a esse substitutivo e vamos lutar até o fim

em defesa dos nossos professores. Parabéns a vocês. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  –  Sr.  Presidente,  faço  coro  com  as  palavras  dos

Deputados  do  PT,  do  PCdoB,  do  PMDB  que  estão  utilizando  este  instrumento

regimental do encaminhamento para obstruir, ganhar tempo e permitir que tentemos

aprofundar  o  debate,  sensibilizar,  apelando,  como  alguns  aqui  já  o  fizeram,  à

sensibilidade dos nobres pares.

Preferi, em vez de fazer o encaminhamento lá de baixo, fazê-lo da tribuna, pois esta

posição nos permite olhar de frente para todos vocês que estão nas galerias, que

fizeram, ao longo do passado, este ano, um esforço muito grande para levantar a

bandeira da educação em Minas Gerais. Preciso falar-lhes da nossa satisfação de ver

acontecer em Minas Gerais um movimento desta magnitude, porque a nossa escola
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política,  do  PT,  dialoga  de  maneira  permanente  com  os  movimentos  sociais,

reivindicatórios, vem de uma tradição de vínculo estreito com o movimento sindical,

tendo vários dos nossos Deputados uma trajetória  no sindicato. Gostaria de fazer

menção  ao  meu  companheiro  Deputado  Pompílio  Canavez,  colega  do  Banco  do

Brasil, dirigente sindical. Militamos muitos anos na oposição sindical bancária aqui

mesmo em Belo Horizonte, com greves longas, com grandes vitórias conquistadas no

enfrentamento, na luta, como vocês fizeram e estão fazendo.

Confesso também um sentimento  que me invade num momento  como este,  de

anacronismo,  de um lado,  e de impotência,  do outro.  Em pleno séc.  XXI,  era do

conhecimento, quando se sabe que esse é o grande valor, a grande mercadoria do

mundo inteiro; portanto, toda nação que se diga responsável, consequente com seu

povo,  todo  governo  tem  de  cuidar  disso  com  muito  carinho.  Acompanhamos  as

análises  mais  consequentes,  que  apontam  com  muita  clareza  que  o  que  pode

dificultar  ou retardar  o desenvolvimento  nacional  é exatamente o nosso déficit  na

educação, este descompasso entre aquilo que o mercado está a exigir e o que a

nossa  educação  oferece.  Os  jornais,  nos  últimos  dias,  deram  uma manchete  de

“apagão” de mão de obra. Alguns estão insistindo nesse termo. Sabemos que a única

forma  para  resolver,  para  equacionar  esse  dito  “apagão”  de  mão  de  obra  é

exatamente uma educação de qualidade. Não temos outro caminho.

Portanto, o sentimento de anacronismo é exatamente esse. Um tempo que exige

educação de qualidade, refinada, ajustada às necessidades do momento, sem a qual

não vamos superar ou aproveitar este contexto internacional, mundial que está sendo

oferecido para o Brasil saltar na qualidade de vida ofertada à nossa população e na

nossa capacidade de dar resposta a isso. Daí o outro sentimento, o de impotência.

Vimos de uma trajetória de militância social, sindical, popular, que representa, como

todos vocês, como nossos caros colegas Deputados e Deputadas que aqui chegaram

imbuídos dessa representação, num momento importante como este, numa situação,

Sr. Presidente, pacífica como esta.

Ninguém tem dúvida quanto à importância da educação; ninguém tem dúvida de

que é fundamental melhorar os vencimentos dos profissionais da educação; ninguém

tem dúvida de que o Brasil  precisa disso e de que necessitamos viabilizar para o
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nosso povo essa capacidade, a fim de sustentarmos o desenvolvimento. Porém, o

sentimento é de impotência por não conseguirmos traduzir isso em soluções objetivas

e concretas.

Para concluir  este nosso encaminhamento contrário  ao substitutivo apresentado,

gostaríamos de parabenizá-los mais uma vez pela garra, pela luta, pela disposição.

Não estamos entendendo qual é a aposta que o governo está fazendo. Se ele está

apostando que vocês irão acomodar-se diante de uma derrota, tenho a certeza de

que isso não acontecerá. As Bancadas do PT, do PCdoB e do PMDB continuarão

marchando junto com vocês. Força na luta!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Presidente Dinis

Pinheiro, educadores, mulheres, professoras, não poderia deixar de me manifestar

mais uma vez, neste momento, diante da situação que estamos vivendo. Concordo

com  os  meus  colegas  do  PT,  do  PCdoB  e  alguns  do  PMDB  ao  votarem

contrariamente à prioridade na votação do Substitutivo nº 5.

Fiquei  pensando  enquanto  nossos  colegas  falavam.  Por  meio  de  leitura,  fiquei

sabendo que o Japão chegou a investir 50% do PIB em educação no pós-guerra e

depois se transformou numa grande nação. Ninguém desta Casa, ninguém deste país

pode discordar de que é importante priorizar essa área, para termos uma sociedade

mais justa e fraterna. Gostaria de frisar que, além de professora, trabalhei 25 anos em

escola pública estadual, fui Vereadora em Betim por dois mandatos e estou no quarto

mandato nesta Casa. Aqui fui suplente duas vezes e ocupei o cargo durante metade

do mandato. Preocupo-me muito com a questão da credibilidade. O que discutimos é

que foi estabelecida uma comissão de negociação. Os Deputados da Oposição e da

base de governo desejavam um acordo para que a categoria fosse verdadeiramente

respeitada. Temos de registrar isso. Depois de uma greve de mais de 100 dias, ficou

uma esperança. Lembro-me bem de que a diretoria do Sind-UTE ficou cerca de 3

horas no prédio do Crea tentando conversar com todas as regionais, de forma que

houvesse entendimento e fosse dado um voto de confiança para que a Assembleia

intermediasse a negociação. Foi um período incrível.
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Se o atual substitutivo fosse rejeitado pelo Sindicato, poderíamos até entender, não

houve  mesmo  negociação,  apresentaram-se  várias  propostas.  Mas  nada  foi

apresentado.

Então, rompeu-se a negociação. Registro isso pois vi Deputados da nossa bancada

que realmente estão muito humilhados e tristes pensando: “Meu Deus, de agora para

frente, como representaremos o povo de Minas, se reafirmamos a palavra e, depois,

não  sabemos  se  ela  será  verdadeiramente  respeitada?”.  Quero  dizer  isso  a  esta

Casa,  pois  devemos  refletir,  pensar  muito,  pois  o  que  todos  nós,  Deputados  e

Deputadas da Situação e da Oposição, temos de precioso na nossa vida política... Há

Deputados da base do governo que também são sérios e querem fazer um trabalho

reto. Quero fazer uma análise sobre o assunto, pois não permitiremos que a falta de

cumprimento  de  palavra  aconteça.  A primeira  a  ser  desrespeitada  foi  esta  Casa,

depois a categoria dos professores. Devemos refletir, isso não pode acontecer porque

o que temos de mais precioso é a palavra dada, o respeito e a confiança a essa

palavra.  Como Oposição e  Situação,  Legislativo  e Executivo e  outros  poderes se

relacionarão se não for por meio da confiança à palavra dada? Isso desfaz toda a

nossa caminhada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer a ponderação de que reflitamos sobre o

que  está  acontecendo  e  quais  serão  as  consequências  desse  nosso  ato  se

aceitarmos que realmente não sejamos respeitados e de sempre dizermos aquilo que

iremos cumprir.  Espero  que quando  o  Poder  que representa  o  povo falar,  seja  o

Executivo, seja o Legislativo, seja o Judiciário, possamos acreditar que o que estão

falando seja cumprido. Que isso fique registrado nesta Casa.

Como o Deputado Durval Ângelo mencionou, nós, que somos professores e outros

professores que estão nesta Casa, temos vivido essa situação historicamente. Espero

que a importância da educação neste Estado seja verdadeiramente prioridade não

apenas na fala, mas, de fato, uma prioridade. Obrigada.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Celinho do Sintrocell.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas e professores presentes nas galerias, junto com os demais parlamentares

que me antecederam, encaminharei contrariamente ao Substitutivo nº 5 por diversas
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razões. Venho a esta tribuna falar qual razão me levou a votar contrariamente a esse

substitutivo. Uma das fortes razões que venho expressar, meu sentimento é de que

estou parlamentar,  estou Deputado,  e a minha origem é o movimento sindical em

defesa dos trabalhadores.

Quero dizer a todos os presentes que, ao colocar o meu nome à disposição do povo

mineiro  para  representá-lo  nesta  Casa,  nesta  Assembleia  Legislativa,  durante  a

campanha fiz  um  grande  compromisso:  defender  os  trabalhadores.  Entretanto,  fiz

também grande compromisso com a educação do nosso Estado.

Neste momento, se eu votar e pedir favoravelmente ao Substitutivo nº 5, estarei, de

forma incoerente, passando um rodo no direito constitucional, no direito de uma lei

federal que assegura o piso para os professores e as professoras de Minas Gerais.

Numa avaliação tranquila e equilibrada, entendo que o Substitutivo nº 5, nada mais,

nada menos, acaba com tudo que o Supremo Tribunal garantiu aos educadores deste

país.

Quero apresentar  aqui  uma razão forte. Na minha origem de sindicalista,  quero

dizer que participei de muitas greves - aliás, fiz muitas greves durante o exercício de

dirigente sindical. Em todas elas, tivemos a capacidade e o equilíbrio de construir o

consenso. Quando foi constituída uma comissão de negociação nesta Casa, fiquei,

como sindicalista, numa expectativa muito grande de se chegar a essa conciliação. A

minha esperança era muito grande, pois, quando há diálogo, existe a esperança de

as  questões  chegarem  a  um  consenso  no  qual  as  partes  cedem.  No  entanto

apresento aqui a minha indignação, pois, ao se instalar a comissão de negociação,

não foi possível se chegar a essa conciliação, o que, de certa forma, frustrou muito

mais todos os educadores de Minas Gerais.

Sou solidário à luta em defesa dos trabalhadores da educação, na qual se põe firme

o  direito  de  receber  o  piso  nacional  dos  educadores.  De  maneira  nenhuma  os

educadores estão desejando que se faça uma troca do piso nacional por um valor

unificado ou que tenham eles o fim da carreira, pois esta foi objeto de conquista ao

longo de anos e anos de luta e trabalho.

Aqui  manifesto  minha  indignação  por  essa  razão,  com  muita  coerência,

tranquilidade e imparcialidade, assim como o meu apoio integral aos educadores e às
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educadoras deste Estado.  Quero dizer  para todos que é nosso dever,  pois,  como

parlamentares,  defendemos  uma educação  de  qualidade.  No  entanto  precisamos

trabalhar incansavelmente pela valorização dos educadores e das educadoras deste

Estado. A valorização é muito importante, pois professora ou professor desmotivado

ou desvalorizado em sala de aula compromete a educação do nosso Estado.

Venho aqui dizer para todos que peço pela manifestação contrária ao Substitutivo

nº 5 e que se retire esse caráter de urgência e emergência desta votação. Como

sindicalista, ainda tenho a esperança de que se chegue a um consenso que atenda

às  partes  e a  todos  os interessados  e,  o mais  importante,  ao povo mineiro,  que

espera por tão justa defesa de todos os professores e professoras. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  –  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,

encontro-me aqui, neste momento, para cumprir o meu papel. Qual é o papel que nos

foi reservado a essa altura do campeonato? Fazer o tempo passar o máximo que

conseguirmos,  esperando,  quem  sabe,  um  milagre  que  traga  novamente  os

Deputados mineiros a sua responsabilidade.

A que ponto chegamos, esperar que apenas um milagre devolva aos Deputados de

Minas o senso de responsabilidade...

O  Deputado  Rogério  Correia  deu  uma  informação  importante,  de  que  o  ex-

Governador, o atual Senador Aécio Neves se empenhou pessoalmente a chamar os

Deputados da base e dar a ordem unida para que aqui estivessem e votassem ainda

hoje o projeto que ele fez mandar a esta Casa. E as coisas não acontecem sem um

elo,  umas entre as outras. Não é à toa que o requerimento apresentado pedindo

preferência a esse malsinado substitutivo é assinado pelo Deputado Rômulo Viegas,

de São João del-Rei, do PSDB, o mais próximo, talvez, da Casa ao Senador Aécio

Neves. Não há interesse nem em encaminhar o seu próprio requerimento, porque ele

sabe que a Maioria já recebeu a ordem do Senador Aécio Neves para votar esse

substitutivo.

Mas eu suspeito, Deputado Rogério Correia, que o antigo compromisso do Senador

Aécio Neves, não com a Minas real, não com a prestação de serviços públicos, não
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com  a  segurança,  não  com  a  saúde,  e  muito  menos  com  a  educação,  mas  o

compromisso obcecado com o “marketing” é o que está por trás disso. Eu vou dizer

porque,  Deputado  Rogério  Correia.  Nós  sabemos  que  os  programas  do  governo

federal  não podem aparecer  em  Minas.  Eles  aqui  são substituídos  por  peças  de

“marketing”. A Rede Cegonha aqui se chama Mães de Minas; o Luz para Todos aqui

se chama Clarear; o Farmácia Popular aqui se chama Farmácia de Minas, porque,

não tendo projetos, a apropriação dos projetos do governo federal faz parte desse

jogo de “marketing” de construir o mito Aécio Neves.

Eu suspeito que  o  Senador  Aécio  Neves  não queria  que passasse ao futuro  a

informação de que Minas Gerais deu um reajuste com base em uma lei federal, a lei

do piso salarial. E é por isso essa obsessão com o chamado subsídio. Ele precisa ser

diferente, ele não pode admitir, na sua peça de “marketing”, que qualquer gesto para

a educação venha motivado não por uma decisão administrativa gestada em Minas

Gerais, mas por um impositivo de uma lei federal. Por isso é que ele quer fugir à lei

do piso. Ele quer renunciar ao piso do governo federal. Ele quer deixar Minas fora da

lei do piso porque aqui o que conta é o “marketing” obcecado que ele acha que vai

levá-lo ao Palácio do Planalto.

Engana-se mais uma vez o Senador Aécio Neves. Ele já foi surpreendido traindo

Minas na questão dos “royalties”. Minas já sabe dessa obsessão, Minas já sabe da

farsa do déficit zero, do “Aeroaécio”, da Rádio Arco-Íris, dos escândalos, do Mineirão,

do Ipsemg, do Ipea, do IEF, do Humberto “Cadeia”, que saiu preso, algemado. Minas

já  sabe  dos  escândalos  de  Aécio  e  vai  denunciar  mais  essa  mera  manobra  de

“marketing”,  para  não  falar  que  em  Minas  Gerais  tem  piso  porque  aqui  é  outro

sistema, aqui é o malsinado subsídio. Não, Aécio. Não. Minas já sabe. Sua máscara

já caiu. Os mineiros te conhecem, Senador do Rio.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  companheiros  das

galerias, hoje é realmente um dia que merece passar por uma reflexão muito grande.

Eu digo isso com muita tranquilidade porque em junho do ano passado, em 2010,

quando aqui aprovamos a lei do subsídio, tive oportunidade, naquele momento, de
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dizer  o equívoco que o governo estava cometendo,  de aprovar  aquele projeto da

forma que o  aprovamos.  Aprovamos o  projeto,  Deputado Pompílio  Canavez,  sem

nenhuma discussão, algo talvez tão grave como esse projeto que hoje está para ser

votado.

Essa  é  a  discussão.  Não  estamos  nem  discutindo  o  conteúdo  do  projeto,  não

estamos tendo a  capacidade  de  discutir  o  que vamos  votar,  até  porque nenhum

Deputado conhece o projeto. Nenhum Deputado, porque ele foi elaborado na correria,

foi apresentado na correria e não deu a nós, principalmente à Oposição, oportunidade

de fazer uma discussão e saber se o projeto é bom, ruim ou péssimo.

Na minha análise,  esse é  um projeto  da  Secretária  de  Planejamento  e  não  da

Secretaria  de  Educação.  Isso  é  o  mais  grave.  Ela  baseou  o  projeto  apenas  em

números. Dizia que a proposta do sindicato não poderia ser aceita, porque haveria

um impacto de não sei quantos bilhões de reais. Mas jamais apresentou os dados,

Deputado Adelmo, jamais apresentou as contas do Estado. Sabemos que o Estado

quebrou, que o déficit zero foi uma mentira, que o “choque de gestação” está parindo

essa  quantidade  de  problemas  que  estamos  vivenciando.  Esses  problemas  que

estamos vivenciando em relação à educação são uma consequência do “choque de

gestação”. Choque de gestão? Que choque de gestão? Foi um “choque de gestação”,

que vendeu o déficit zero para o Brasil. E o Estado de Minas Gerais com uma dívida

de R$70.000.000.000,00, pagando R$400.000.000,00 de juros por mês. O Estado,

que  investiu  na  Av.  Cristiano  Machado,  sem  nenhum  projeto,  e  agora,  com  a

Prefeitura de Belo Horizonte está desmanchando uma obra que nem foi inaugurada

direito. Que planejamento é esse? E não tem dinheiro para a educação. Não pode ter

dinheiro para a educação. Se tem de construir a Cidade Administrativa, então não

pode ter dinheiro para a educação.

O que me preocupa, Deputada Rosângela, é que não discutimos o projeto. Estou

aqui há 20 anos; discutimos plano de carreira dos professores. Cada governo que

chega quer fazer o seu plano de carreira. Essa questão que chegou agora nem é do

governo. É de uma Secretária. Deveríamos tratar essa questão, aqui hoje - e essa foi

a  minha  proposta  -,  como  sendo  questão  de  Estado,  em  que  pudéssemos  nos

debruçar  sobre  o  projeto,  as  propostas,  as  reivindicações,  para  encontrarmos  o



1410
____________________________________________________________________________

melhor  caminho.  Mas  vem  alguém,  apenas  uma  pessoa,  a  Secretária  de

Planejamento, e diz que a proposta é essa e que temos de votar. Vamos votar. Aliás,

não vamos votar. Aí está o erro. Esse projeto tem tudo, todos os ingredientes, para

dar errado. Tem todos os ingredientes para que o governo tenha o dissabor de, em

2012, estarmos aqui outra vez discutindo a remuneração da educação, porque isso

não foi discutido, não foi avaliado pela categoria, muito menos pela comissão criada

pela Assembleia Legislativa.

Fomos traídos pelo governo, sim, fomos enganados o tempo todo, porque ele não

cumpriu o trato conosco, apresentando um projeto antes de vir para ser votado aqui.

Vamos votar um projeto, em que mexeremos com a vida de 350 mil profissionais da

educação.  Vamos  mexer  com  a  vida  desse  pessoal  todo  sem  analisar  as

consequências disso, apenas com uma canetada. Em 24 horas aparece um projeto,

que somos obrigados a votar. Então ele tem todos os ingredientes para dar errado.

Eu mesmo detectei hoje, Deputado Adelmo, vários equívocos no projeto. Quando ele

muda a carreira, faz a reclassificação dos profissionais, por meio de regulamento.

Isso tem de estar na lei, para dar garantia ao pessoal da educação do que estamos

votando.

Faço um apelo para que não votemos a prioridade de votação do Substitutivo nº 5,

porque  é  um  projeto  que  poderia  esperar  pelo  menos  até  a  semana  que  vem.

Ninguém  morreria  por  causa  disso,  não.  Que  dessem  a  nós  oportunidade  de

conhecimento, de maior análise do que vamos votar. Aliás, não vamos votar. Nós, da

Oposição,  vamos  votar  contra.  Mas  quem  vai  votar  precisaria  ter  um  mínimo  de

conhecimento. Os Deputados do interior serão questionados lá. As professoras vão

chegar perto do Doutor Wilson, por exemplo, e perguntar qual é a melhor opção e em

que ele votou - vão querer saber se é o subsídio ou o piso, isso ou aquilo. Mas não

temos essa resposta para dar ao pessoal da educação.

Por  isso,  o nosso questionamento,  reiterando que nossa posição é contrária ao

requerimento apresentado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, que conste o meu voto contrário, pois

não consegui votar. O Deputado Elismar Prado votou “não”, Sr. Presidente. É só para

registrar.

O Deputado Leonardo Moreira - Meu voto é “sim”.

O  Deputado  Jayro  Lessa  -  Sr.  Presidente,  em  virtude  do  defeito  no  painel  de

votação, não consegui votar. Meu voto é “sim”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto é “sim” também, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 48 Deputados. Votaram “não”

18  Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  requerimento.  Com  a

aprovação  do  requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  ficam  prejudicados  os

requerimentos dos Deputados Pompílio Canavez, Rogério Correia e Paulo Lamac em

que solicitam, respectivamente, a inversão da preferência na votação, de modo que

os Substitutivos nºs 2, 3 e 4 sejam apreciados em primeiro lugar.

Declarações de Voto

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero dar início agora a uma série de

declarações de voto que serão feitas pelos Deputados do PT, do PCdoB e do PMDB

e explicar novamente o nosso posicionamento contrário e, aos professores que estão

na galeria, o significado da votação. Com esse resultado, a próxima matéria a ser

votada será o Substitutivo nº 5, antes dos outros substitutivos. Foi esse o resultado

desta votação. O Substitutivo nº 5 ainda não foi votado e certamente será novamente

discutido; mas não poderia deixar de declarar o voto, porque acho que ele teve e tem

uma importância muito grande para nós. Ele significou um posicionamento conjunto

do Bloco Minas sem Censura, hoje Movimento Minas sem Censura. Os Deputados do

PT,  do  PCdoB  e  do  PMBD  votamos  contrariamente  a  esse  requerimento.  O
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Movimento Minas sem Censura procura questionar não apenas a censura, que é a

marca registrada do Senador  Aécio Neves como Governador e agora do governo

Anastasia.  Descobrimos que o Senador  Aécio Neves,  quando Governador,  gastou

R$1.300.000.000,00 em propaganda. Já disse isso aqui, mas é bom frisar sempre.

Ele  gastou  em propaganda uma cidade administrativa  superfaturada para  mostrar

“Minas irreal”, “Minas da fantasia”,  “Minas da mentira”.  Durante oito anos, o Aécio

Neves mostrou “Minas mentirosa”. Hoje está aqui, nas galerias, Minas real, Minas do

pior salário do Brasil. Esse é Minas real, em que se investem cerca de 8% na saúde

pública  e  ficando  o  Estado  de  petição,  de  miséria,  Prefeitos  e  munícipes  sem

assistência à saúde, sem assistência médica real. Esse é o Estado que realmente

existe,  o Estado de Aécio Neves,  de R$1.300.000.000,00 gastos em propaganda,

mas que se nega a investir em educação pública. Não há nada de modernidade na

“Brasilinha do Aécio”, que veio 50 anos depois de Juscelino. Imitar Juscelino 50 anos

depois?! Colocar todos os servidores em um único lugar na época da internet, em

andares altos, com ar refrigerado?! Luzes são gastas para mostrar, no caminho do

aeroporto, que “Aecinho Maravilha” construiu a sua “Brasilinha”, mas se esconde que

ela custou R$1.300.000.000,00 e que se paga aqui aos trabalhadores da educação o

pior salário do País. Foi preciso a “Folha de S. Paulo” registrar essa verdade, porque

a imprensa mineira não quis fazê-lo. Foi preciso um jornal de São Paulo fazer isso.

Mas,  ao  mesmo tempo,  o  Senador  Aécio  Neves  continua  aprontando  das  suas.

Agora, em Brasília, votou contra Minas na questão dos “royalties” do petróleo para

que Minas tenha de R$700.000.000,00 a R$800.000.000,00 a menos. O próprio jornal

“Estado de Minas” disse isso; só não disse o nome do Aécio. Se dependesse dele,

teríamos R$800.000.000,00 a menos, ou seja, se dependesse do voto do Senador

“carioca”  para  agradar  ao  Rio  de  Janeiro  tendo  em  vista  suas  pretensões

presidenciais. Isso é “Minas da fantasia” de Aécio Neves. Infelizmente, o Governador

Anastasia sucumbiu a isso. Ele não tem a coragem de romper com esse passado e

governar Minas com as promessas que fez.  Mantém Minas Gerais  em estado de

miséria, a educação em greve, a saúde e a segurança pública sem os financiamentos

destinados a elas. Minas mantém até agora o silêncio da imprensa e do Dr. Aeceu no

Ministério Público, que perseguiu os professores, mas não questiona se será pago ou
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não em Minas o piso salarial nacional, que é lei. Por que o Ministério Público não se

incomoda com a  lei  federal  e  foi  tratar  da  ilegalidade  da greve dos  professores?

Aeceu fez isso porque Aécio, quando o escolheu, inverteu a lista. Ele era o último, e

passou a ser o primeiro. E assim ele vai controlando, como faz com o Tribunal de

Contas,  que não analisa  as  contas,  só há  Deputados do PSDB lá  dentro.  Assim

funciona Minas Gerais  de Aécio  Neves.  Mas termino dizendo que Aécio Neves  e

Anastasia  se  esqueceram  de  que  tem  algo  que  eles  não  dominam,  que  é  o

movimento social, os sindicatos, que agora eles pensam que vão destruir. Anastasia

não domina lideranças como a Beatriz Cerqueira e a Leceoni, que estão aí, nem a

vocês todos, lideranças do movimento sindical, do MST. Ele já não consegue dominar

o movimento social em Minas Gerais. Ele já não domina os partidos políticos que

compõem o Minas sem Censura. Daí, a importância deste voto e da unidade na luta

contra a censura e da luta por Minas mais justo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

infelizmente o resultado dessa votação, ou seja, a aprovação do requerimento que dá

preferência ao Substitutivo nº  5,  impõe uma injusta realidade aos profissionais  da

educação em Minas Gerais. Fora o processo de tentativa de obstrução regimental,

essa ação conjunta dos Deputados da Oposição tem como fundamento a esperança

de  fazer  com  que,  em  algum  momento  deste  debate,  ainda  haja  um  pouco  de

sensibilidade não só da base, mas também principalmente do governo do Estado;

sabendo-se, obviamente, que os Deputados da base representam os interesses do

governo do Estado. Isso é legítimo. O debate entre a Maioria e a Minoria é coisa

natural. O problema é a forma como está sendo imposto esse projeto, sobretudo, o

mérito do que identificamos como o fim da carreira dos profissionais da educação em

Minas  Gerais.  Infelizmente,  ao  aprovar  nesta  Casa,  com  o  voto  contrário  dos

Deputados das Bancadas do PT, do PCdoB e do PMDB, a preferência do substitutivo,

estar-se-á alterando um projeto de lei, acrescentando-se a ele um substitutivo que é

pior ainda, que afronta ainda mais a antiga carreira dos profissionais da educação,

pois já posso dizer assim. Estamos fazendo com que a luta dos profissionais pelo

piso, pelo vencimento básico e pelo projeto de lei que estava tramitando nesta Casa...

Até então o projeto que estávamos debatendo ao menos dava o direito ao trabalhador
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da educação do Estado de Minas Gerais de optar entre o que o governo define como

melhor opção: o subsídio, e o que os profissionais da educação conquistaram ao

longo  da  história  e  entendem  como  melhor  opção:  o  vencimento  básico.  O

vencimento  básico  foi  a  opção dos trabalhadores da  educação,  ao recuarem,  em

mesa  de  negociação  avalizada  pela  Assembleia  Legislativa,  assumindo  o

compromisso, pelo comando de greve, de que encerrariam a greve, porque seria feita

uma tentativa de diálogo, entendimento e negociação sobre duas opções: a que o

governo entende como a melhor: o subsídio, e a que os trabalhadores da educação

consideram melhor: vencimento básico, em favor da qual abriram mão de algumas

reivindicações.  Portanto,  meus  amigos  e  minhas  amigas  e  público  que  nos

acompanha pela TV Assembleia, o que ocorre hoje é que, por mais que tentemos

levar a efeito um processo de obstrução legítimo e regimental, vai ser aprovado nesta

noite  o  fim  da carreira  dos  professores.  Vamos  ver  uma disputa  pelo  interior,  de

orientação  e  talvez  até  de  valores.  Ela  se  torna  pequena  e  injusta  para  os

trabalhadores.  Com  a  transferência  de  algumas  funções  para  a  nova  tabela  do

subsídio, os professores perderão muito - vamos fazer o cruzamento delas -, mas não

estamos tendo tempo para aprofundar este debate. Vou arriscar dizer que poderemos

ter alguns ou até mesmo vários casos em que o profissional, na situação atual, ao ser

recolocado no subsídio  que os  Deputados  da  base  querem aprovar,  não perderá

nenhum centavo, nenhum recurso, pode até ganhar alguma coisa a mais. Isso pode

até  acontecer.  Afirmo  que,  se  isso  acontecer,  a  verdade  é  que  a  carreira  desse

profissional estará estagnada. Ele deixará de agregar, de conquistar, no ano que vem,

o  aumento  do  piso  de  16%  e  conquistará  apenas  5%.  Ele  perderá  o  biênio,  o

quinquênio e o trintenário, ou seja, ele vai perder ao longo da sua carreira. É isso que

está em jogo; é isso que está sendo votado. Peço a cada um que tenha consciência

de que, independentemente da votação de hoje, os profissionais da educação e a

população de Minas Gerais compreenderão que essa votação acabará com a história

de luta e com a carreira dos profissionais da educação. Luta essa que será contínua e

mais fortificada em todos os cantos do Estado. Acredito que esses que hoje estão

sendo prejudicados não irão abaixar  a cabeça e estarão ao lado dos Deputados,

lutando, cada vez mais, para que esse recuo na conquista dos seus direitos possa
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ser, ao longo da história, reconquistado. Tenham, no nosso voto, o nosso apoio e a

certeza de que, daqui para a frente, continuaremos lutando.

O Deputado Pompílio  Canavez - Sr.  Presidente, quero explicar por que nós,  da

Oposição,  parlamentares  do  PMDB-PCdoB-PT,  votamos  contra  a  preferência  do

Substitutivo nº 5. Reafirmo os argumentos usados quando defendi a não aprovação

da preferência desse substitutivo. Até o momento, continuo convencido de que todos

os Deputados não têm a menor noção do seu conteúdo. Volto a afirmar também o

que  nós,  Deputados  da  Oposição,  afirmamos  aqui,  pela  manhã.  Nem  mesmo  o

próprio governo tem segurança do que colocaram nesse substitutivo. No afã, na ânsia

de mandar rapidamente um projeto de lei que acabasse com a carreira e colocasse, à

força, o subsídio como forma de remuneração, até a Secretária de Educação não tem

segurança do que contém esse substitutivo. Isso foi percebido não apenas por nós,

mas  também  pela  imprensa.  Já  falei  pela  manhã,  mas  volto  a  insistir,  que  uma

jornalista  me disse  ontem que estava nítida,  claríssima,  a  falta  de  conhecimento,

segurança, coerência e consenso do governo em relação à proposta enviada a esta

Casa. A única coerência é que o Governador queria que o substitutivo fosse enviado

e aprovado de qualquer maneira por esta Casa. Sr. Presidente, durante todo o dia de

ontem, na segunda-feira e hoje, tentamos, junto à Mesa e aos demais parlamentares,

sensibilizar  para  não  cometermos  esse  desatino  de  votar  um  projeto  que  não

conhecemos. Alerto e justifico por que votamos “não”, por que votei “não”, por que

não concordamos com esse Substitutivo nº 5. Volto a insistir, a imprensa continua por

aqui.  Amanhã  mesmo,  se  ela  abordasse  qualquer  parlamentar  e  perguntasse

qualquer  coisa  sobre  o  projeto,  teríamos  um verdadeiro  “CQC”,  porque  nenhuma

Deputada,  nenhum Deputado saberia  responder  o  que  votou.  Aliás,  talvez esteja

faltando o “CQC” para fazer algumas abordagens aqui na Casa, para perguntar às

Deputadas e aos Deputados se eles sabiam o que votaram, se sabiam o que continha

o  projeto.  Os  educadores  sabem  o  que  estão  perdendo,  as  professoras  e  os

professores do nosso Estado sabem o que significa esta votação de hoje em suas

carreiras, sabem o que significa para o futuro da categoria e sabem muito bem, como

disseram repetidas vezes a Beatriz, a Leceoni e as coordenadoras do Sind-UTE, que

quem mais perderá com isso é a sociedade, são as crianças, os jovens, os alunos,
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que já perderam muito neste ano pela intransigência, pela falta de sensibilidade do

governo. Esse projeto de lei, do jeito que está, não atende, é contrário aos interesses

da  educação  e  do  Estado.  Portanto,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  volto  a

insistir,  a  votação  principal  ainda  não  aconteceu.  O  que  foi  aprovado  aqui  foi  a

preferência pelo Substitutivo nº 5. Ainda há tempo de todos aqui votarem contra e

exigirem que o governo do Estado ouça os professores, restabeleça o processo de

negociação e não liquide a carreira da educação em nosso Estado.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

nossa  fala  aqui,  na  declaração  de  voto  contra  a  aprovação  do  requerimento,  na

verdade é para continuar nossa manifestação de indignação pela forma com que o

governo  está  tratando  a  educação  nestes  últimos  45  dias.  Queremos  manifestar

nossa indignação por uma greve de 112 dias que o governo desconheceu até na

última hora, porque, na verdade, hoje o Governador está mal-informado. Ele criou

uma casta tão grande que ninguém diz a ele a verdade; ele não sabe o que está

acontecendo.  Às  vezes  acham  ruim  quando  digo  isso,  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, porque dizem que o Governador não sabia o tamanho da greve com que

convivemos por 112 dias. Ela poderia ter terminado em junho e, por intransigência da

Secretária de Planejamento e Gestão, nós a prorrogamos por mais 50 dias. Criamos

a comissão para negociação, que poderia chegar a esse mesmo projeto do jeito que

o governo quer. Mas o Governador deveria ter tido a responsabilidade de cumprir o

compromisso que assinou com esta Casa de fazer uma discussão ampla antes da

votação do projeto. E não votamos. Tenho tentado ajudar de todas as formas para

acharmos uma saída e resolver  de vez a questão da remuneração da educação.

Criou-se subsídio, piso, mas o mais importante é a remuneração, o mais importante é

mantermos a carreira da educação, que não pode ser sepultada da forma como estão

querendo. E o que é mais grave: estou fazendo uma análise em meu gabinete para

tentar colocar nesse projeto 50 contracheques de pessoas que recebem por subsídio

e por piso e de aposentados. Mas não deu tempo, o projeto chegou ontem e será

votado hoje. Não tivemos nem oportunidade de apresentar sugestões, de discutir. Eu

e  os  Deputados  Adalclever,  Pompílio,  Rogério,  João  Leite  e  a  turma do governo

fomos ao Palácio umas cinco ou seis vezes, e eles enrolaram o tempo todo, com
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mentiras, com inverdades. Falaram que não poderiam atender às reivindicações do

sindicato, porque o impacto financeiro seria muito grande, mas jamais apresentaram

os números. Então, isso é um descaso com a educação, e terá um custo muito alto lá

na frente. Se o governo quer enfrentar a categoria e desafiar o sindicato, que arque

com  suas  responsabilidades,  porque  ele  pagará  caro  por  isso.  Não  há  como

sobreviver a essa imposição que o governo está colocando a todos nós. Sei que há

Deputado da base que está constrangido, porque votará projeto que mexerá na sua

base  e  com  professores  da  sua  cidade.  No entanto,  ele  não  saberá  o  que  está

votando. Isso é um constrangimento para todos nós. Sei disso, porque já fui governo

e sei como as coisas funcionam. Em um certo momento, o governo impõe à sua base

um sacrifício muito grande, porque esse é um sacrifício grande. Não há nada pior do

que quando você chega no interior e acontece o que aconteceu comigo na sexta-

feira. Modéstia à parte, já sabia um pouco do que era previsto. Não há nada pior que

vocês serem questionados e não saberem dar respostas. Se perguntarem a vocês: “o

que vocês votaram?” Responderão: “Não sei, votamos um tal de subsídio, que não

sei o que é e nem o que acontecerá.” Isso é desagradável para o parlamentar, porque

deveríamos ter o mínimo de conhecimento daquilo que votamos. Por isso, a nossa

declaração de voto é devido ao constrangimento que estamos passando hoje com

essa imposição do governo para se votar um projeto, que mexerá com mais de 350

mil pessoas,  com uma canetada só,  com despacho único.  Mas, vocês podem ter

certeza de que estaremos lutando aqui, porque não há causa perdida, enquanto tiver

um tolo que lute por ela.

O Deputado Paulo Lamac - Não sei quem me antecedeu, mas está escrito aqui: “Se

quer ser doutor, precisa de um professor”. Não sei quem escreveu isso, mas foi algum

Parlamentar que me antecedeu. Isso é uma verdade, com a qual eu concordo. No

momento,  o  Brasil  precisa  de  mais  do  que  doutores,  precisa  de  pessoas  e  de

cidadãos  que  nos  ajudem  a  desenvolver,  a  tirar  o  nosso  país  dessa  situação

lamentável de desigualdade em que Minas ainda se encontra. Este ano, discutimos

bastante isso aqui na Assembleia em um brilhante seminário, conduzido com muita

competência pelo Deputado André. Viemos aqui para justificar o voto. Vejam bem,

estamos  justificando  porque  votamos  contra  um  requerimento  colocado  para  ser
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votado na frente dos outros, furando a fila. Trata-se de um substitutivo, de um projeto

que chegou aqui na Casa hoje. É muito importante que os nossos telespectadores

que acompanham toda essa movimentação pela TV Assembleia, e às vezes, podem

não entender toda essa parafernália legislativa. Hoje, chegou aqui na Assembleia um

substitutivo, um projeto que substitui a proposta apresentada para a remuneração dos

professores.  Ontem,  chegou  um  e  agora,  durante  o  Plenário,  foi  apresentado  o

Substitutivo nº 5, que terá preferência sobre todo o resto que estava sendo discutido

na Casa há meses. A Comissão que foi constituída já não serviu para nada mesmo,

porque o projeto que eles nos trouxeram, desconsiderou tudo o que estava sendo

feito  com a  Comissão.  Então,  esse trabalho parlamentar  e  essa negociação toda

foram jogados no lixo. Uma grande maioria de Parlamentares concordou em votar um

projeto, de várias e várias páginas, que chegou agora há pouco e que foi distribuído

na hora. A lei é que vai determinar a remuneração, até com graves repercussões nas

aposentadorias de todos os professores da rede estadual. Estamos fazendo essas

justificativas  porque  somos  contra  votar  a  toque  de  caixa  um  projeto  sobre  cuja

repercussão nociva, deletéria, ninguém tem clareza. Essa repercussão pode trazer

prejuízos a todos os professores, aos profissionais da educação e consequentemente

aos  mineiros,  uma  vez  que  a  grande  maioria  dos  mineiros  passa  pela  escola

estadual. Esse movimento que os Deputados da Oposição fazem aqui é para deixar

muito clara a sua discordância e a sua não participação. Não compactuamos com

votar  projetos  com  grande  número  de  páginas,  apresentados  de  última  hora,

distribuídos  no  Plenário,  com  consequências  desconhecidas,  mas  certamente

deletérias. Esses projetos vão contra tudo aquilo que estamos defendendo há meses,

ou seja,  que os professores da rede estadual  tenham o mínimo.  O piso para os

profissionais  da  educação  é  o  mínimo.  Nossos  estudantes,  nossas  crianças,  os

futuros  cidadãos  mineiros  passam  pelas  mãos  desses  profissionais,  que  são

responsáveis  por  um  processo  importantíssimo  de  formação,  de  moldagem  da

personalidade de nossos cidadãos  mineiros.  Estamos aqui  discutindo migalhas,  o

mínimo. Não é possível que o Estado continue se recusando, da forma como tem

feito,  a  enfrentar  essa  situação.  Temos  de  valorizar  a  educação.  O  resto  é

parafernália,  é  forma  diferente  de  apresentar  a  mesma  coisa.  O  tamanho  da
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prioridade que damos à educação não está relacionado ao discurso que fazemos na

televisão ou que pagamos para a imprensa divulgar, está relacionado à nossa prática.

O governo, por sua prática, demonstra que a educação para ele é algo com que se

deve gastar o mínimo possível. Naturalmente isso está relacionado à importância que

ele  dá  a  ter  uma  população  culta  e  preparada.  Por  isso  votamos  contra  e

continuaremos nos mantendo contra esse projeto.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, não nos restou dúvida da necessidade

de ter votado contra a prevalência do Substitutivo nº 5. Na verdade, o Plenário da

Casa, ao aprovar a preferência desse substitutivo, mais uma vez dificulta e impede o

debate do conteúdo daquilo que foi negociado com os professores. Originalmente

esse projeto, que chegou à Casa há 55 dias, foi suspenso para entendimentos com a

comissão. Não houve esse entendimento. Ontem foi apresentado um novo projeto

sobre o original. Hoje à tarde tivemos o Substitutivo nº 5. Ao se aprovar a preferência,

Sr.  Presidente,  ficou  prejudicada  a  discussão  dos  outros  substitutivos,  que,  por

exemplo, garantiam aquilo que foi acordado. O que foi acordado com os professores?

A necessidade de se pagar o piso nacional dos professores, observada e respeitada a

carreira. Com essa preferência que acaba de ser votada, nem sequer poderemos

adentrar na discussão do outro projeto. Querem empurrar goela abaixo essa visão

unilateral  do  subsídio,  a  troca  de  um  reajuste,  previsto  no  piso  nacional  dos

professores,  de 16,68%, para o início de 2012, por um de 5%. Mas é importante

esclarecermos toda a população de onde advém esse reajuste de 16,68% para o piso

dos  professores  previsto  na  lei  federal.  Ele  advém  justamente  do  reajuste  que  o

custo-aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica terá. É

importante  entender  que,  da  forma  como  o  Substitutivo  nº  5  está  redigido,  os

professores não farão mais jus a esses 16,68%, porque terão apenas direito aos 5%,

mas a cota parte do Estado de Minas Gerais que será repassada para o fundo virá

com os 16,68%. Para os cofres do Estado, vale o reajuste de 16,68%, mas, para os

professores, só valem os 5% - vejam que troca. Isso representa um grave prejuízo.

Na verdade, o que temos visto, nos últimos anos, é que o Estado tem feito com a

educação um compromisso de mão única. O poder público tem pegado corretamente

nossas crianças e colocado na sala de aula. Chega-se numa sala de aula e há lá 30,
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35,  40  alunos,  às  vezes  até  mais,  50,  42,  mas  não  se  remunera  o  professor.

Corremos  risco  do  professor  não  aguentar  mais  esse  encargo.  É  o  que  está

acontecendo. Os cursos de Pedagogia e de bacharelado estão perdendo os seus

alunos  porque  ninguém  mais  hoje  tem  o  incentivo  de  fazer  um  mestrado,  um

doutorado, de dedicar toda uma vida a ser um bom professor, qualificado, e não ter

direito a essa qualificação na carreira. Da forma como a carreira está estruturada

hoje, que provavelmente será derrubada aqui com a aprovação do Substitutivo nº 5, a

progressão de nível, que era de 22%, para incentivar os nossos professores a terem

vontade de se aprimorar mais, cairá por terra, e quem pagará o pato é a qualidade da

educação. A educação sofrerá muito com isso. Esse substitutivo, com a preferência

aprovada aqui hoje, é um desserviço à educação, aos professores e às professoras

do Estado de Minas Gerais.  Fica, portanto, o nosso protesto. Não concordamos e

vamos  continuar  insistindo.  Sem  valorizar  o  professor  e  sem  pagar  salário  do

professor, não haverá educação de qualidade neste Estado.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, quero aqui também declarar o meu voto quando manifestei “não” contra o

Substitutivo nº 5. A razão que me levou, mais uma vez, a votar contra o Substitutivo nº

5 foi o fato de não estar convencido de que a aprovação desse substitutivo seja o

melhor para as professoras, os professores e os servidores da educação do nosso

Estado. Quero dizer a todos os presentes que o Substitutivo nº 5 traz sérias perdas

para  os  trabalhadores  da  educação.  Os  professores  já  perderam  muito.  Os

educadores deste nosso Estado já tiveram vários dias de ponto cortado. Temos hoje

conhecimento de que há vários servidores da educação com enormes problemas de

salário, de remuneração e até mesmo sociais. A aprovação do Substitutivo nº 5 traria

uma perda muito maior para essa categoria. Como não estou convencido e nem tive

tempo de me convencer do relatório  extenso apresentado ao referido substitutivo,

quero dizer que não tinha e não tenho a capacidade de me convencer num curto

espaço de tempo, e também que ficou muito claro para mim que salário-base não é

remuneração. Salário-base é o que temos de base das horas normais trabalhadas. A

remuneração é  composta  do  nosso salário-base mais  os  adicionais  a  que  temos

direitos, conquistados ao longo do nosso desempenho laboral. Direitos conquistados
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como biênio, quinquênio e outros adicionais conquistados pela categoria, para mim,

não podem ser transformados em piso nacional de salário. Piso nacional de salário,

como o STF definiu, é a base que cada trabalhador, professora, professor tem de

receber  em  nosso Estado  e  em  nosso país.  Também votei  contra  e  declaro  que

esperava que o tratamento dado aos professores no processo de negociação de sua

campanha  salarial  fosse  o  dispensado  à  Polícia  Militar.  Gostaria,  sim,  que  os

professores do Estado tivessem recebido o mesmo tratamento. Não que os militares

deste Estado não mereçam. Merecem porque a segurança pública é importante para

todo cidadão mineiro, mas a educação é muito mais importante. Por isso entendo que

teria de ter o mesmo tratamento. Abrir mão do piso nacional, no meu entender, é abrir

mão  do  que  está  garantido  por  lei.  Como  parlamentar,  como  cidadão,  como

sindicalista, quero também manifestar o meu desejo de que todos os parlamentares

façam uma reflexão e, quando chegar o momento de votação do projeto de lei, votem

favoravelmente aos trabalhadores, às professoras, aos professores e aos servidores

da área da educação. Muito obrigado.

O  Deputado  Almir  Paraca  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

companheiros das galerias,  estamos aqui  para fazer  a nossa declaração de voto,

justificar o nosso voto, que já foi  manifestado no painel eletrônico, e portanto já é

público.  Mas muitos podem ficar  sem entender,  particularmente os  que estão nos

assistindo pela TV Assembleia, o que, de fato, está acontecendo aqui na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. O que a Oposição está fazendo é obstruir o processo de

votação,  mas,  na  verdade,  isso  é  encenação,  é  uma tentativa  de  adiar  a  morte

anunciada,  infelizmente.  Não  vamos  nos  tapear,  estamos  adiando  a  votação.  O

procedimento é muito claro. A base do governo aprovará; manifestará, no momento

decisivo, o voto favorável ao Substitutivo nº 5 enviado a esta Casa. Esse é o seu

papel. Como muitos já disseram, isso ocorrerá de forma apressada, não permitindo a

discussão,  o  aprofundamento  nos  impactos,  sejam  aqueles  que  sacrificam

diretamente os  direitos  históricos dos profissionais  da  educação de Minas  Gerais,

sejam orçamentários, sejam de políticas públicas. Esse é o procedimento comum de

todo vivente. Todo vivente não quer morrer nem admitir a morte. Temos certeza de

que  vamos  morrer,  mas  queremos  adiar  o  máximo  possível  o  encontro  com  a
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passagem. O fundamental é resistir. Não temos dúvida desse papel que a Oposição

está cumprindo nesta tarde. Entraremos noite adentro, talvez madrugada. É o papel

da  resistência  democrática,  da  resistência  cidadã,  da  resistência  relacionada

diretamente  ao  direito  ao  contraditório,  à  diferença.  A nossa  declaração  de  voto

também é favorável ao respeito ao contraditório. As Bancadas do PT, do PCdoB e do

PMDB, em negociação com a Mesa e os Líderes da Casa, estipulou como critério

para voltarmos hoje, na parte da manhã, a conduzir os trabalhos a presença de vocês

nas galerias. Com esse ato, ficou claro o direito ao contraditório. Sem isso não há

democracia,  não  faz  sentido  haver  parlamento.  No  momento  crucial,  a  Minoria

perderá.  A  Oposição,  que  está  fazendo  a  defesa  dos  interesses  da  categoria,

articulada, associada a todos os trabalhadores do segmento, não conseguirá fazer

vingar o entendimento de que esse é um momento fundamental para o povo de Minas

Gerais, um momento de fortalecimento da educação, de sinalizar concretamente que

o Estado de Minas Gerais, tão importante na Federação, poderia fazer papel contrário

ao que está sendo feito aqui. O papel desejável e que estamos defendendo é que

Minas se some ao esforço nacional que a lei do piso nacional estabelece, ou seja,

que todo Estado da Federação assuma a orientação maior de honrar um piso à altura

do  que  merecem  não  somente  os  profissionais  da  educação,  mas  todo  o  povo

brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, venho a esta tribuna novamente para

registrar minha declaração de voto. Votei contrariamente à preferência da votação do

Substitutivo nº 5, por entender – e irei reiterar tudo aquilo que denunciamos durante

todo esse processo – que é importante insistir nisso. É claro que essa luta não acaba,

não se  encerra  aqui.  Continuaremos nesse trabalho,  porque jamais  passarei  pela

vergonha  de  me  acomodar.  Com  certeza,  os  trabalhadores  também  não  se

acomodarão. Essa luta continuará. Como disse meu companheiro Deputado Ulysses

Gomes, todo esse embate não trata simplesmente da nossa rotina. Esse não é um

embate rotineiro do Poder Legislativo, das nossas disputas naturais do dia a dia. A

questão é muito mais grave, muito mais séria.  Na verdade, ela já deveria ter sido

encerrada  e  não  haveria  nenhum  motivo  para  estarmos  aqui  denunciando  esse

descaso, esse desprezo do governo à lei  federal. Essa discussão deveria ter sido
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encerrada em 2008, quando o Presidente Lula sancionou a lei do piso salarial para o

profissional da educação. O que resta aos Governadores dos Estados e a todas as

agremiações partidárias,  seja do PSDB, seja do PT, é simplesmente cumprir  a  lei

imediatamente. Eles devem cumprir a lei  imediatamente. Por isso, essa questão é

muito mais séria, mais grave. Não se trata simplesmente de um projeto ou de uma

discussão rotineira do Poder Legislativo estadual. Estamos discutindo nesta Casa a

implementação de uma lei federal.  Não haveria nenhum motivo de estarmos aqui,

muito  menos  de  nossos  amigos  professores  estarem  nessa  luta  em  defesa  da

dignidade, nessa luta sofrida, árdua, sendo desprezados, humilhados. Mostrei o jornal

“Folha de S. Paulo” e repetirei o meu ato mostrando que a Profa. Márcia Lisboa dá

aula  em duas  escolas  em  Minas  Gerais  e  ganha menos  que o  piso  nacional  da

categoria. A “Folha de S. Paulo” retrata a triste realidade de Minas Gerais. E o pior:

além de o governo desrespeitar uma lei federal, desrespeitou um acordo assinado

com  os  Deputados  desta  Casa,  ou  seja,  um  compromisso  feito  com  o  Poder

Legislativo,  com  todos  nós.  Isso  é  muito  grave.  Além  de  descumprir  o  termo de

compromisso acordado,  impõe a todas as categorias  da  educação o subsídio,  na

verdade,  um “suicídio”,  pois  é  o  fim  da carreira  do  trabalhador  da  educação.  Sr.

Presidente,  isso extrapola  as  relações de poder  do dia a dia desta Casa entre a

Situação e a Oposição e as questões que envolvem o governo também. Na verdade,

o Governador descumpriu um acordo assinado e um compromisso feito com todos os

Deputados e Deputadas de todos os partidos, seja da Situação, seja da Oposição.

Por isso, mais uma vez, vimos a esta tribuna reiterar a falta de compromisso deste

governo,  denunciar,  mais  uma vez,  a  traição  deste  governo,  pois  descumpriu  um

acordo. Um governo que empenha sua palavra, e não a cumpre, não é um governo

sério. Portanto persistiremos, sim. Teremos muitos embates, mas, com certeza, a luta

continua,  não  se  encerra  aqui.  Na  verdade,  a  questão  que  envolve  a  política

remuneratória dos trabalhadores da educação ficará muito mal resolvida em Minas

Gerais. Aquilo que começa mal certamente não termina bem. Haverá muitos outros

processos, fortaleceremos o movimento em defesa da educação e perseguiremos a

nossa meta. A primeira delas é o cumprimento da lei federal, ou seja, a instituição do

piso salarial  nacional da educação em Minas Gerais. Vamos continuar nessa luta.
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Parabéns a todos pela resistência! Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estamos

aqui  justificando  o  voto.  Tenho  a  impressão  de  que  Minas  Gerais  está  nos

dispensando de justificá-lo diante de um projeto cujo conhecimento não se tem, cujo

resultado se sabe. Na verdade, o que se sabe é que a forma como o projeto está

sendo votado afronta todos os fundamentos da democracia. O Deputado Sávio Souza

Cruz levantou uma questão muito importante. Na realidade, o que se está votando

nega  e  afronta  a  legislação  federal.  Seria  interessante  que  quem  votou

favoravelmente a esse projeto subisse aqui para justificar o voto. O povo mineiro não

sabe por que se está votando isso agora da forma como está sendo votado. Todos os

meus colegas parlamentares sabem que, todo o tempo em que aqui estou, me tenho

empenhado, com vigor e total transparência, para que esta Casa ocupe a função que

a Constituição lhe deu – aliás, função de Poder independente e em harmonia com os

demais  no  governo  deste  Estado.  A Assembleia  de  Minas  não  está  ajudando  a

governar  Minas na lógica  do Estado Democrático  de  Direito.  Esse é o  problema.

Perdemos mais uma oportunidade neste momento de mostrar a que viemos e qual é

o  nosso  papel.  Na  minha  consideração  anterior,  perguntei  aos  meus  colegas

Deputados o que valem os professores de Minas. Já não quero discutir isso com eles,

que hoje se colocam, mais uma vez, na condição de um “departamento de governo”.

Não é um Poder independente, a maneira como está demonstra claramente que não

o  é.  Agora  quero  perguntar:  o  que  valem  os  Deputados  de  Minas  Gerais  para

construírem o Estado Democrático de Direito que queremos? Isso nos é apresentado.

O que  valemos  nós  como Parlamento,  como Poder  independente,  harmônico,  de

conciliação?  O que  valemos?  Cabe a  nós  responder.  Agora  quero  perguntar  aos

meus colegas professores e professoras: o que valemos neste país? Não é o que

valemos do ponto de vista de quanto temos de ganhar e do nosso posicionamento

político diante da Nação, na perspectiva do presente e do futuro. O Deputado Rogério

Correia  apresentou  também  um  desafio.  Posso-lhes  dizer  que,  embora  seja

importante continuarmos batalhando nesse espaço,  o nosso desafio...  Aliás,  estou

dizendo nosso desafio porque fui e me considero professor. Estive em sala de aula

durante 22 anos, fui professor de uma escola que tem o melhor curso de Enfermagem
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do Brasil, ou seja, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que possui quatro

ou cinco dos melhores cursos deste Estado, com universidade, professores e alunos

comprometidos. No entanto, não quero tratar da minha questão de ser professor da

universidade, porque também fui professor de Química do ensino médio. Precisamos

ter autoestima e valorizar nossa condição. Se há algo de bom nesse projeto – aliás,

não  sabemos  quanto  de  bom,  mas  sim  quanto  de  mal  -,  podemos  dizer  que  foi

oriundo da luta, da organização e da perseverança dos professores.

Quando dizemos que uma nação vale, prospera e se transforma pela educação, o

desafio  está  conosco:  professores  brasileiros,  professoras  brasileiras,  professores

mineiros e professoras mineiras. O desafio é promovermos a educação, apesar do

governo, apesar da subserviência da Assembleia Legislativa, colocando-a onde ela

deve  estar,  como  poder  transformador  e  revolucionário  deste  Estado.  Nós,

professores, temos o desafio de ocupar esse espaço, que, infelizmente, a Assembleia

não  compreende,  a  Assembleia  não acolhe,  a  Assembleia  não valoriza.  Votamos

contra esse requerimento, que, na realidade, explicita a posição do governo, explicita

que o governo não quer dialogar com os professores de Minas Gerais. Apesar disso,

nós precisamos dialogar com a sociedade mineira, para promover transformações tão

necessárias.  Entendemos  que  é  mediante  a  atividade  pedagógica  que  podemos

mudar a realidade política do nosso Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar nossos

companheiros e companheiras da educação. Lembro que, além do PT, do PMDB, do

PCdoB, o PRB também votou contra a prioridade para esse substitutivo. Quero dizer

que,  enquanto  o  nosso  companheiro  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  se

manifestava, eu pensei, como professora também, sobre a importância de, qualquer

que seja o resultado de hoje, que não devemos abaixar a cabeça. Nós temos de

reconhecer a capacidade, o valor e a importância da educação, do professor e de

cada um de nós. Isso são desafios. Vocês estão certos, temos de estar organizados.

Podemos perder uma luta, e não perder a guerra, no bom sentido. Nós temos de

continuar cada vez mais organizados. Temos de combater, com todas as dificuldades,

a  desvalorização  histórica  do  professor.  Nós  não  podemos,  de  forma  alguma,

desanimar  nem  abaixar  a  cabeça.  Muitas  vezes  as  dificuldades  e  as  lutas  em



1426
____________________________________________________________________________

momentos  de  crise  são  aprendizagem  para  nós,  para  que  continuemos  juntos,

aguerridos, transformando a nossa caminhada e não desistindo de nossos direitos.

Depois  dessas  palavras,  gostaria  de,  mais  uma  vez,  falar  a  respeito  desse

substitutivo, sobre o seu prazo. De fato, não há possibilidade de haver um estudo

mais  aprofundado.  É  impossível  isso.  O  art.  1º,  §  2º,  diz:  “O  reposicionamento

decorrente  da  revisão  de  que  trata  o  “caput”  será  implementado  em  etapas,  no

período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2015, conforme critérios definidos

em  regulamento”.  O  companheiro  que  me  antecedeu  já  se  manifestou  a  esse

respeito. Qual é o regulamento? Qual é a expectativa? Como será regulamentado

esse  artigo?  Vejam  que  a  nossa  categoria,  os  professores,  tem  de  continuar

mobilizada, organizada, acompanhando, de perto, esse projeto, se ele for aprovado.

Estamos  trabalhando,  levantando  todas  essas  considerações,  mas  não  podemos

garantir que ele não seja aprovado, porque o governo tem ampla maioria nesta Casa.

Faço parte da Comissão de Segurança Pública e gostaria de dizer que a educação

tem tudo a ver com com a segurança. Isso porque, para se construir uma sociedade

em  que haja  uma cultura  de  paz,  passa-se,  necessariamente  pela  escola  e  pela

educação. É a escola que sofre com a violência externa. A violência da sociedade

deságua na escola. É outro problema sério pelo qual estamos passando. Quando eu

era Regente de Classe, professora em sala de aula, enfrentava problemas, mas não

como os que existem hoje: a droga ainda não tinha chegado à escola,  não havia

tantos lares desestruturados nem falta de limites para o comportamento dos jovens.

As  crianças  têm  de  ser  amadas,  têm  de  receber  colo,  mas  também  têm  de  ser

educadas. É preciso haver autoridade. Sabemos que vivemos um momento de crise

da sociedade, e, repito,  essa crise deságua na escola. Estou solidária com vocês

neste momento difícil, mas jamais permitirei que fiquemos de cabeça baixa. Temos de

estar  unidos.  O  potencial  da  nossa  categoria  vale  muito;  cremos  nele  e

continuaremos a crer. São muitos profissionais que estão dando a vida para que essa

sociedade seja mais fraterna. Portanto, a esses profissionais hoje dedicamos todo o

nosso  afeto,  toda  a  nossa  fraternidade  e  o  compromisso  de  estarmos  juntos  na

caminhada.

O Deputado Adalclever Lopes – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,



1427
____________________________________________________________________________

servidores da educação, é com muita tristeza que faço a minha declaração de voto.

Votei “não”,  votei contra o “requerimento AI-5”,  contra o “requerimento ditatorial  do

Cel. Anastasia” e do seu Secretário de Estado Danilo “Mengele” de Castro, que hoje

opera o governo do Estado prejudicando a educação. É muito difícil acordar quem

está dormindo, mas é impossível acordar quem finge estar dormindo. E hoje nesta

Casa a Maioria finge estar dormindo. A Maioria não leu o que vai votar. Quem não lê,

não pensa, torna-se servo. A Maioria aqui é serva do governo do Estado. É por isso,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, que votei “não”. Votei “não” porque votei a favor da

minha professora de Caratinga, de Santa Rita, de Pedro Leopoldo, de Perdões e de

Entre-Folhas.  Foi  nessas  professoras  que votei;  foi  nesses alunos  que receberão

educação, aprenderão a ler e escrever com elas que votei. É nelas que voto porque

penso em Minas melhor, em Minas maior, em Minas que não seja subserviente. A

maioria  dos  Deputados  tem  origem  simples,  e  os  que  votarem  com  o  governo,

votarão contra suas raízes, porque estudaram em escola pública. Sou um dos que

estudaram  em  escola  pública  e  foram  educados  por  professores  que  recebiam

salário. Antigamente, eles tinham orgulho de dizer que eram arrimo de família com o

salário que recebiam, mas hoje passam necessidade. Sr. Presidente, quero encerrar

dizendo que Minas permanece, no “ranking” nacional,  com o pior salário do Brasil

pago  aos  professores.  E  nesta  noite,  a  Assembleia  vai  votar  o  pior  projeto  de

educação do Brasil. Muito obrigado.

O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  trabalhadores,  telespectadores,

lamentamos  a  votação  que  a  Assembleia  acaba  de  fazer  e  fazemos  questão  de

declarar  o  nosso  voto,  porque  não  se  votou  aqui  a  mera  preferência  de  um

substitutivo. Foi votada a preferência pela ausência de debate, pela impossibilidade

de  este  Poder  Legislativo  aprofundar,  como deve  fazer  em  votações  importantes

como esta, a sua opinião. Foi votada aqui a preferência pela incoerência legislativa,

porque sabemos que todos os projetos importantes que tramitam nesta Casa, sendo

ou não do governo, são precedidos de audiências públicas, de reuniões, de pareceres

técnicos  profundamente  discutidos  com a  sociedade  e  com os  interessados.  Mas

pergunto a todos se isso aconteceu. Em primeiro lugar, foi feita uma greve legítima,

por  mais de 100 dias, mas não chegamos a um acordo; depois,  um projeto ficou
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nesta Casa por mais de 50 dias, mas não chegamos a um acordo; agora, a poucos

minutos de uma votação, apresentam um parecer lido como substitutivo. E ele não é

sobre uma declaração de utilidade pública, mudança de nome de rua ou de ponte ou

concessão de título de cidadão honorário, mas um projeto que mexe com a vida de

400  mil  pessoas  em  Minas  Gerais,  diretamente,  e,  indiretamente,  de  milhões  de

pessoas – as crianças e os jovens que frequentam a rede estadual de ensino de

Minas Gerais.  Por isso lamento essa votação. Queríamos ser convencidos de que

esse Substitutivo nº 5 traria algo melhor do que os substitutivos que o PT e o PCdoB,

com o apoio do PMDB e do PRB, apresentaram. Gostaríamos de saber das contas;

queríamos que nos provassem o contrário! Uma casa legislativa tem todo o direito a

isso. Cada um de nós, aqui, tem o seu campo político e de posicionamento, mas o

mínimo que todos queremos ter é segurança e consistência no voto proferido, porque

estar aqui é uma responsabilidade muito grande com o Estado de Minas Gerais. E a

preferência  pelo  Substitutivo  nº  5  não  nos  permite  essa  segurança.  Foi  um

substitutivo  lido  no  Plenário  – como vamos  formar  opinião  sobre  um assunto  tão

importante, complexo e estratégico? Foi por isso que votamos “não” à preferência e

vamos  votar  “não”  ao  Substitutivo  nº  5  nesta  noite.  Por  fim,  Sr.  Presidente,

infelizmente,  nós,  que  tanto  trabalhamos  nesta  Casa,  hoje,  sem  clareza  e  sem

oportunidade  do  aprofundamento  e  do  debate,  poderemos  estar  prejudicando  e

desestimulando algo tão  importante  quanto uma carreira  no  magistério.  Aí,  o  que

vamos discutir amanhã em nossas regiões? Vamos dizer que é preciso haver mais

penitenciárias, presídios, videomonitoramentos e combate às drogas. É só enxugar o

gelo! Precisamos, sim, enfrentar com mais ousadia, buscando recurso onde houver, o

desafio estratégico de ter uma educação de qualidade em Minas e no Brasil. Muito

obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Talvez seria bom, na mesma linha do Deputado André

Quintão,  chamar  o  Substitutivo  nº  5  de  substitutivo-rolha,  que  elimina  toda  a

contribuição,  as  emendas  e  a  discussão  anterior.  A aprovação  da  preferência  do

Substitutivo nº 5 é como se apagássemos o projeto original e os quatro substitutivos

anteriores.  Então,  a  partir  desse  momento,  desse  requerimento  aprovado,  está

correto o companheiro que lembrou de 13/12/68, quando houve um golpe dentro do
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golpe.  A Junta  Militar  que governava o  Brasil  instituiu  o  Ato  Institucional  nº  5.  O

número é o mesmo: 5. Seria a mesma coisa, e não é à toa que a história acaba se

repetindo. Se ela acontece como tragédia, acaba se repetindo como farsa. Então é

bom que vocês tenham claro que a farsa foi  montada.  E não pensem vocês que

estamos  aqui  apenas  ganhando  tempo.  A maioria  do  governo  está  coesa,  e  já

sabemos qual será o resultado final:  a derrota de tudo que foi construído. Será a

derrota da tentativa de um diálogo aberto pela Assembleia. A Comissão de Direitos

Humanos, que presido, insistiu muito em que houvesse esse diálogo com o objetivo

de  superar  o  impasse.  Insistiu  para  que  Deputados  do  governo  e  da  Oposição

fizessem parte da comissão de negociação, mas sabemos que essa comissão foi

empurrada com a barriga. Esta Casa foi desmoralizada quando aceitou fazer parte

dessa  comissão,  com  a  melhor  das  intenções.  Há  um  documento  assinado  para

colocar fim à greve, que não está sendo respeitado. Bons tempos eram aqueles em

que o fio  de  bigode valia  como assinatura,  porque agora  nem a  assinatura  vale.

Quero dizer a vocês que logo mais, à noite, esgotam-se todos os instrumentos de

obstrução, e então sepultaremos a carreira do magistério. E essa atitude do governo

foi tão inteligente que acabou dividindo a categoria entre trabalhadores em educação

no  início,  no  meio  e  no  final  da  carreira.  Jogou-se  por  terra  todo  o  esforço  de

autoformação dos professores. Conhecemos tantos casos de muitos aqui que, para

fazer  um  curso  superior,  depois  de  duas  jornadas  de  trabalho,  manhã  e  tarde,

deslocaram-se 50km, 100km para isso. Quantos de vocês – e a Joana balança a

cabeça – pagaram caro por uma pós-graduação em São Paulo ou no Paraná, para

ser feita nas férias ou nos finais de semana? Tudo isso foi jogado por terra, pois todos

foram nivelados. Com isso o governo conseguiu seu intento de criar divisão dentro da

categoria. Dentro das escolas, haverá comparação, pois nem tempo de serviço nem

curso nem formação contam. Então, Sr.  Presidente, quero dizer a vocês que aqui

estamos falando de crônica de uma morte anunciada: a morte anunciada da carreira

do magistério - já não há plano de carreira -; a morte anunciada de compromissos e

acordos não levados em conta; a morte anunciada do tempo de serviço, pois ele não

conta. É interessante saber que outras categorias profissionais de Minas, quando se

aposentam, têm direito a uma promoção extra. Fomos rebaixados. Isso é como se o
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governo dissesse que a educação em Minas está reprovada e em recuperação. Nas

eleições seguintes poderíamos usar o exercício do voto e dizer ao governo que nós e

o povo iremos reprovar esse governo. Obrigado.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga  esta  reunião  até  as  19h59min.  Vem  à  Mesa requerimento  do  Deputado

Rômulo Viegas em que solicita  seja mantido o processo simbólico na votação do

Projeto de Lei nº 2.355/2011.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente, antes de encaminhar,  tenho uma

questão de ordem. Apresentei um requerimento solicitando votação nominal. Então,

gostaria de entender, já que não consigo compreender, em termos regimentais, o que

significa  esse  pedido  de  votação.  Assim,  pediria  que  o  requerimento  fosse  lido

novamente.

O  Sr.  Presidente  -  Antes  de  V.  Exa.  apresentar  seu  requerimento,  o  Deputado

Rômulo Viegas apresentou um requerimento solicitando a manutenção do processo

simbólico na votação do Projeto de Lei nº 2.355/2011. Portanto, caso o requerimento

do Deputado Rômulo Viegas venha a ser aprovado, o requerimento de V. Exa. ficará

prejudicado.

O Deputado Rogério Correia - Ele pede votação?

O Sr. Presidente - Ele solicita a manutenção da votação simbólica do Projeto de Lei

nº 2.355/2011.

O Deputado Rogério Correia - Perguntaria a V. Exa., até mesmo para eu poder

fazer  um  encaminhamento,  se  o  pedido  de  votação  simbólica  permite  que  a

verificação de votação se mantenha no painel eletrônico.

O Sr. Presidente - A verificação de votação será feita pelo painel, se porventura for

solicitada.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria, então, de fazer a discussão do projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, professores nas
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galerias, senhores telespectadores e bancada da imprensa, apenas para localizar o

que  iremos  votar,  solicitei,  em  nome  das  Bancadas  do  PT,  do  PCdoB  e  com  a

aquiescência do PMDB, liderado pelo nobre e combativo Deputado Antônio Júlio, que

fosse feita votação nominal. Ela nos serviria para identificar o voto de cada um dos

Deputados e Deputadas.  É claro que,  em uma votação dessa,  todo o Estado de

Minas Gerais quer saber o que cada um dos Deputados votará. Sei que a maior parte

dos Deputados e das Deputadas gostaria de votar com os professores, mas até agora

o que temos visto é que a imensa maioria desses parlamentares, ao que tudo indica,

não  está  tendo  condições  políticas  ou  não  está  querendo  politicamente  dizer  ao

Governador que eles têm liberdade para tal e que não se sentirão pressionados pelo

Governador. Aliás, eu soube que ele até está ameaçando os Deputados da base. Veio

um recado até mesmo do Senado de Brasília. O Deputado Sávio Souza Cruz precisa

saber disso. O Deputado que votar a favor dos professores será “persona non grata”

no bloco do governo.

Estamos sabendo que a pressão está grande. Mas é claro, mesmo entendendo,

compreendendo que os Deputados da base do governo têm lá os seus motivos e que

o regime eleitoral no Brasil, com a ausência da reforma política, coloca os Deputados

muito dependentes do governo, isso faz parte do sistema eleitoral. Como não temos,

Deputado André Quintão, reforma política no Brasil, é isso que acontece. O Deputado

fica  sempre  dependente  do  governo.  Se  vota  contra  o  governo,  perde  emenda,

precisa estar assistindo a base, se perde isso, tem dificuldades de se eleger. Então,

fica  essa  dependência.  É  por  isso  que  falamos  tanto  em  reforma  política,  para

fortalecer  o  partido,  os  mandatos,  independentemente  daquilo  que  no  Brasil  se

costuma chamar de “toma lá, dá cá.”

Então,  mesmo compreendendo o aperto dos Deputados, e sei que em muitos o

coração quer votar com os professores, mas a razão que vem de cima, para não dizer

outra palavra, ordena que se vote com o governo, quero também compreender o lado

das professoras, dos professores e daqueles que defendem a educação pública em

Minas Gerais. As professoras, os professores, os trabalhadores da educação também

têm o direito de saber quais Deputados fizeram a opção de votar pelo vencimento-

base e quais Deputadas e Deputados fizeram a opção de ficar com o governo nesta
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hora. É também um direito do cidadão saber com quem cada Deputado votou.

O Deputado Adalclever Lopes disse muito bem. O eleitor  e a eleitora de Betim,

Deputada Maria Tereza Lara, querem saber como votou cada Deputado que tem voto

lá. O eleitor de Belo Horizonte tem esse direito, assim como tem o eleitor de Inhapim,

de Manhuaçu,  de  Ipatinga,  de São João del-Rei,  de  Uberlândia,  de  Uberaba,  de

Montes Claros,  de Manga,  assim  como tem o eleitor  de Itajubá,  de  Varginha,  de

Alfenas,  de  Paracatu,  de  Coronel  Fabriciano,  de  Ubá,  da  nossa  querida

Jequitinhonha,  o  de  Itaobim,  o  de  Teófilo  Otôni,  no  Mucuri.  Enfim,  o  Deputado

Adalclever Lopes disse muito bem, o povo de Minas tem de saber como foi cada um

desses votos.

Isso  é  democrático,  porque  nós  fizemos  um  grande  debate,  debatemos  aqui  o

conteúdo das propostas. Já sabemos, e o povo de Minas já sabe que o Governador

Anastasia, por meio da assinatura do Danilo de Castro, traiu os professores. Isso já

está  claro.  Já  sabemos,  também, que o  Governador  Anastasia recebeu de  Aécio

Neves uma herança maldita, que é o pior salário do País pago à educação. Isso tudo

já sabemos. Sabemos que havia um acordo que foi rompido. Sabemos, também, que

a assinatura do governo é igual a um risco na água, não vale nada. Já sabemos,

Deputada Maria Tereza Lara, que o governo do Estado dá rasteira em cobra. É difícil,

Paulo Guedes. Não sei se em Manga vocês conhecem a expressão “dar rasteira em

cobra”.  Como  iríamos  imaginar  que  o  Governador  Anastasia,  com  toda  aquela

educação que lhe é peculiar, homem de fino trato, dava rasteira em cobras? Se fosse

o Governador Aécio Neves, esse já é velha raposa da política, eu já esperaria que

desse rasteira em cobra. Agora, o Governador Anastasia dando rasteira em cobra,

enganando os mestres do Estado inteiro? Por isso fiz o requerimento para que a

votação  seja  nominal.  Assim  teremos  clareza.  A  pergunta  será:  como  vota  o

Deputado?  Ele  responderá:  voto  no  substitutivo  do  subsídio  que  cortará  biênio,

quinquênio e trintenário; voto “sim” ao subsídio, que vai desvincular o salário-base;

voto nesse subsídio, contra os professores. Aí, o Deputado diz “sim” a esse projeto ou

diz “não”, como eu, os Deputados do PT, do PMDB, do PCdoB.

Diremos “não”. Votaremos contrariamente ao substitutivo porque ele prejudica os

professores. Portanto diremos “não” claramente. Mas já tranquilizo os professores:
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independentemente de esse requerimento agora ser aprovado, com voto nominal ou

simbólico,  pediremos  a  votação  no  placar  para  que  todos  saibam  e  tenham

conhecimento do voto de cada um. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para encaminhar a

votação do requerimento, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

voltamos aqui, mais uma vez, para debater o requerimento apresentado pela nossa

bancada, por intermédio do Deputado Rogério Correia, solicitando, já que teremos de

votar  esse  projeto,  que  o  façamos  pelo  processo  nominal,  ou  seja,  que  cada

Deputado e Deputada se identifiquem para que seu voto seja apresentado diante da

sua consciência, baseado no exame que tenha conseguido fazer do estudo que lhe

foi encaminhado do dia para a noite. O projeto de lei tramita nesta Casa há cerca de

três meses, depois de uma greve de 112 dias dos profissionais da área da educação.

O  motivo  que  fez  com  que  a  categoria  decidisse  suspender  o  movimento  foi  a

abertura  do processo de negociação,  com a constituição de uma comissão.  Mas,

durante quase dois meses, as reuniões foram proteladas e remarcadas, para que o

governo avaliasse a proposta do Sindicato e da comissão.

Quero registrar que os Deputados que participaram da comissão, aqueles que nos

representaram,  tinham  compromisso  firmado  pelo  governo.  Eles  estudariam  as

propostas com base em duas vertentes: a que garante o direito do trabalhador ao

vencimento  básico  e  a  que  lhe  garante  o  subsídio.  Infelizmente,  ao  longo desse

tempo, o governo agiu de forma intransigente: apresentou nesta Casa um projeto em

caráter  de  urgência  e  posteriormente  apresentou  um  substitutivo.  São  quase

19h30min, o projeto com o substitutivo foi apresentado ontem à tarde, o parecer foi

lido hoje à tarde, o estudo foi encaminhado aos Deputados do dia para a noite, e o

parecer foi favorável. Teremos a oportunidade de votar o projeto posteriormente ao

requerimento.

Estamos falando de um projeto de lei que estabelece a remuneração de cerca de

400 mil profissionais da educação do Estado de Minas Gerais, algo que envolve na

essência aquilo que deveria ser prioridade: a educação. Isso passa pela valorização

do profissional. Discutiremos esse projeto em menos de 24 horas nesta Casa... É o
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que eu disse anteriormente: uma disputa política entre a Maioria e a Minoria. Isso é

evidente. É natural haver ganho e perda de votos em algumas circunstâncias. No

entanto, seria legítimo se houvesse debate, acordo, aprofundamento do estudo do

mérito,  garantido  nesta  Casa.  E  é  exatamente  o  que  não  está  sendo  garantido:

debater, aprofundar, ouvir aqueles que representamos. Se hoje exercemos o poder de

legislar,  ele  nos  foi  delegado,  portanto  devemos,  no  mínimo,  dar  o  direito  de

manifestação aos que representamos; senão, o direito dos profissionais da educação

será violado diretamente a partir do momento em que esse projeto for aprovado, pois

acaba com uma longa história de lutas, que os levou a conquistar o direito de receber

o vencimento básico. É um direito conquistado na lei do piso nacional salarial que

esse projeto, independentemente dos números que a base do governo apresentar

hoje  ou  posteriormente...  Será  o  fim  de  conquistas  históricas,  como  o  biênio,  o

quinquênio, o adicional trintenário e outros benefícios garantidos pela carreira.

Fica aqui o registro da nossa indignação contra esse processo, em que se verifica a

total falta de democracia. Sr. Presidente, encerro a minha fala solicitando verificação

de quórum, para que encerremos os nossos trabalhos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado  Ulysses  Gomes  –  Sr.  Presidente,  encerro  a  minha  fala  solicitando

verificação de quórum para que encerremos os nossos trabalhos.

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 Jayro Lessa) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Responderam  à  chamada  57

Deputados; portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra,

para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente e Deputados, estou aqui, mais uma

vez, para dar continuação a essa nossa luta - aliás, estou retornando com um belo

coro dos professores e das professoras, que estão cantando uma bela música do

nosso  cancioneiro.  Além  disso,  para  tentar  chamar  novamente  à  reflexão  os

Deputados e as Deputadas sobre o momento que estamos vivendo. É importante que
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cada Deputado vote e que o seu voto seja conhecido, divulgado, e que ele o justifique

perante seus eleitores, perante os cidadãos, professores, professoras e educadores.

Como os Deputados  Adalclever  Lopes e Rogério  Correia lembraram, Minas  é um

Estado muito grande,  e  cada rincão do nosso Estado tem educadores que estão

atentos e ansiosos por saber o resultado do nosso trabalho, o resultado da votação

que, enfim, será levada a cabo aqui hoje.

Assim, como disseram aqui os Deputados Ulysses Gomes e Almir Paraca, este me

antecedeu, o resultado da votação é quase que a crônica de uma morte anunciada,

que  esta  Casa,  em sua  maioria,  a  Maioria  governista,  vai  acabar  aprovando  um

projeto que, volto a insistir, não conhece. E isso não é porque não querem conhecer.

Não. Tenho certeza de que cada Deputado, de que cada Deputada gostaria de ter a

oportunidade, ter a chance de lê-lo com atenção, de ouvir opinião da assessoria, de

ouvir a Comissão de Educação, de apreciar e ouvir o povo em audiências públicas,

de avaliar o que o projeto apresenta, quais os impactos que ele, com certeza, causará

na vida de mais de 400 mil pessoas, no mínimo, no Estado. Isso sem falar, é claro,

das crianças, dos alunos e dos jovens do Estado. Portanto, é muito importante que os

nossos votos  sejam conhecidos.  Por  isso a importância da oportunidade de votar

aberto.  Então,  assim como os companheiros  que me antecederam, reforço que é

importante  termos  responsabilidade  pelo  nosso  voto,  responsabilidade  pelo  que

vamos aprovar aqui hoje. O que aprovaremos aqui hoje terá reflexos muito fortes,

imediatos e duradouros na vida de milhares e milhares de trabalhadores do Estado.

Na última intervenção que fiz, eu disse que é uma pena não haver o programa da

TV Bandeirantes “CQC” no nosso Estado. Porque, se houvesse, poderiam perguntar

a qualquer um de nós, a qualquer Deputado ou Deputada, na saída do Plenário, o

que nós votamos, o que nós aprovamos. No que consiste esse Substitutivo nº 5?

Afinal de contas, estaremos aprovando um substitutivo para mais de 400 mil pessoas,

400  mil  trabalhadores.  Mas,  quanto  à  resposta,  infelizmente  seria  um  completo

silêncio, porque aqui ninguém sabe o que vai votar. Eu pergunto a cada Deputado, a

cada Deputada: como vamos aprovar um projeto que nem sequer tivemos condições

de ler direito? Como vamos justificar para nossos eleitores que votamos um projeto

que não sabemos o que é, mas que votamos apenas porque o governo quer? Antes
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de encerrar, quero fazer esse apelo, para que pelo menos possamos saber como

cada Deputado, cada Deputada votará aqui hoje.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

também  venho  a  esta  tribuna  trazer  minha  solidariedade  ao  movimento  dos

professores,  posicionar-me  e  encaminhar  contrariamente  ao  requerimento  do

Deputado Rômulo Viegas.

Ao  aprovarmos  esse  requerimento,  sabemos  que  o  próximo  passo  é  votar  o

Substitutivo nº 5. Esse substitutivo é, sem dúvida, como disse o meu colega Carlin

Moura e os demais Deputados que me antecederam, para os professores e todos nós

que acompanhamos esse processo, o substitutivo da traição.

Falo substitutivo da traição, porque esperávamos, depois de 112 dias de greve, de

um acordo com o Sindicato e com esta Casa, da criação de uma comissão para fazer

as negociações, que tudo desse certo. Mas, infelizmente, essa negociação acabou e

chegou a esta Casa um substitutivo que põe fim à carreira, ao vencimento-base. Está

sendo imposto pelo governo um subsídio que acaba com o piso. Podemos afirmar

que hoje uma grande parcela do Estado de Minas Gerais sairá desta Casa triste, com

vergonha, porque esperávamos outra postura do nosso governo. Esperávamos que o

Prof. Anastasia, como autointitula-se, olhasse para a educação. Porém o que vemos

aqui é a traição à educação. É dizer que a educação, em Minas Gerais, nunca foi

nem será prioridade neste governo.

Por isso, Deputado Adelmo Carneiro Leão, Deputado Tadeuzinho, apelo a todos os

colegas para que façam uma reflexão e um exame de consciência. Nessa hora não

se trata de ser governo ou Oposição, trata-se de defender o futuro dos nossos filhos e

dos nossos netos. Investir em educação é investir no futuro de todos nós, e o Estado

de Minas Gerais, infelizmente, tem dado um passo atrás em matéria de educação.

Muita  coisa  em  Minas  virou  prioridade,  menos  a  educação,  menos  os  nossos

professores e educadores.

Ainda espero e confio que os nossos Deputados possam fazer um reexame e, de

forma inovadora, derrotem o governo nessa votação; que digam que esta Casa vai

escutar  a  voz  que  vem  das  ruas,  que  vem  do  povo.  É  isso  o  que  esperamos
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acontecer hoje.

Deixo, portanto, o meu apelo a todos os Deputados. Eu, como Deputado da minha

região,  como  representante  do  Norte  de  Minas,  estou  vendo  tantos  amigos  e

companheiros, de Manga, Montes Claros, Salinas, Januária, Grão-Mogol, Janaúba,

Itacarambi, Varzelândia, Taiobeiras, Bocaiuva, Pirapora, Santa Cruz de Salinas, São

João das Missões, Chapada Gaúcha, enfim, de toda aquela região. Eles esperaram

por semanas, durante todo o ano, Deputado Rogério Correia, por este dia, que o tão

sonhado aumento chegasse e o piso nacional fosse aceito e respeitado por Minas

Gerais. Infelizmente, aqui o piso virou subsídio e substitutivo da traição, que acaba

com a carreira, com o piso e com o vencimento-base.

Espero que nossos caros colegas Deputados façam uma reflexão e que derrotemos

o governo nessa votação.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  –  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  é  importante

lembrar que, quando os professores e as professoras de Minas Gerais fizeram, em

2010 e 2011, a sua histórica luta e mobilização pela defesa da educação e do piso

salarial  da  classe,  eles  a fizeram de forma transparente,  aberta,  democrática.  Os

professores foram às  ruas,  promoveram suas assembleias  públicas,  ocuparam as

ruas  da  Capital  de  Minas  Gerais,  acompanharam  as  comissões  da  Assembleia

Legislativa, ministraram aulas públicas e, quando foi possível, fizeram publicar sua

posição na imprensa. Tudo foi feito de forma muito clara e transparente, mostraram a

cara e explicitaram o seu posicionamento. Os professores e as professoras, por meio

do Sind-UTE, mais uma vez deram uma aula de cidadania e democracia – nada em

sua luta foi feito por debaixo dos panos nem às escondidas.

É mais que legítimo e necessário que nós, Deputados e Deputadas, que temos o

dever constitucional e institucional de votar projetos, independentemente da posição

que cada um vai  assumir  aqui,  não nos escondamos no anonimato.  Com o voto

aberto, ficará clara a posição de cada um no Plenário desta Casa. A sociedade de

Minas tem o  direito  de  conhecer  essa posição,  assim como os professores  e  as

professoras, que terão sua vida modificada, sua carreira modificada e seus direitos
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retirados. Esses profissionais têm o direito, sim, de saber do posicionamento de cada

parlamentar; até porque, se der errado lá na frente, se a educação tiver de pagar o

preço disso,  como certamente irá ocorrer,  vamos ter  de prestar  contas à história,

especialmente  à  história  de  Minas  Gerais.  Assim,  defender  aqui  o  voto  aberto  e

transparente é, acima de tudo, defender a responsabilidade com o exercício do voto.

Cada Deputado desta Casa aqui chegou pelo voto legítimo da população de Minas

Gerais e tem a obrigação de prestar-lhe contas. Em meu ver, é incoerente que um

Deputado, que é agente público, venha defender que o voto deva ser simbólico. Não!

Aqui o voto tem de ser nominal! Tem de ter nome, identidade e CPF! Por acordo feito

hoje,  para  que o  professor  pudesse entrar  nas  galerias,  ele  teve  de  mostrar  sua

identidade e CPF. Então, na hora de votar, o Deputado que aqui está terá de mostrar

a identidade, mostrar a cara e dizer em que votou e por qual razão assim votou.

Não consigo imaginar tal coisa, mas talvez haja aqui algum colega que esteja com

dificuldade de assumir um posicionamento público. Não tenho essa dificuldade. Estou

seguro de minha posição. Fui convencido pelo movimento, pelos trabalhadores e pelo

Sind-UTE de que o melhor para a educação em Minas Gerais é o piso nacional dos

professores aplicado na carreira.

Posicionar-me-ei a favor disso de forma clara e objetiva, neste Plenário. É por isso

que  encaminho  favoravelmente  ao  voto  aberto,  identificado,  com  o  Deputado

mostrando a cara.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir  Paraca* - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui mais

uma vez fazendo  uso da  tribuna,  utilizando  o  processo  regimental  da  Casa para

avançar na obstrução, direito da Minoria. Usamos o nosso direito de espernear, o “jus

esperneandi”. Isso é o que nos cabe, o que nos resta neste momento e o que, de

fato, simboliza a presença de vocês e esta luta para que não deixemos passar em

branco  este  momento  decisivo  para  a  educação  em  Minas  Gerais.  Quanto  à

discussão sobre o voto ser aberto ou não ou puramente simbólico, acredito que o

mais natural é que pudéssemos sempre, nesta Casa, apresentar as nossas posições

de  forma explícita.  Entretanto  vamos  revelando as  mazelas,  as  dificuldades  e  os
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limites  da  nossa  democracia  representativa,  modelo  no  qual  estamos  inseridos  e

funcionamos.

É que os partidos são frágeis. Os programas partidários são peças fictícias na sua

quase  totalidade.  As  bancadas  desta  Casa,  e  não  só  aqui,  mas  nas  Casas

Legislativas  do  Brasil,  sejam dos  Municípios,  dos  Estados  ou da Federação,  não

votam ou não se posicionam em sua maioria, seguindo os princípios e as orientações

dos programas partidários. Daí momentos como este. Muitas vezes, as posições não

podem ser conhecidas de antemão em função dos programas, das bandeiras e das

orientações de cada partido, de cada agremiação. E o momento, então, de explicitar

que posição é a de cada bancada e de cada parlamentar é exatamente abrindo o

voto, apresentando, portanto, a posição pessoal de cada um.

Sabemos que isso acontecerá, pois já está encaminhado desta maneira pelo nosso

Líder Rogério. Acreditamos que assim aproximaremos a posição desta Casa do que é

o pleito, o desejo e o reclamo da educação em Minas Gerais. Estamos também dessa

maneira  nos  posicionando  a  favor  de  um  processo  que  seja  de  uma  educação

emancipatória, e portanto uma educação libertadora, crítica, de qualidade, pública e

universal.  Quando falamos de educação crítica,  na  verdade estamos  entrando na

esfera da filosofia.  Para defender e posicionar de forma crítica é preciso carregar

consigo um engajamento.

Quando  se  fala  em  um  educação  crítica,  libertadora  e  emancipatória,  estamos

falando em  uma educação que faz  perguntas.  Nesse nosso processo cabem,  de

forma crítica, muitas perguntas. Por exemplo: a quem interessa o subsídio? Por que

não o piso nacional da educação? Por que essa dificualdade em conciliar as duas

abordagens, uma vez que o governo do Estado está ampliando seu orçamento para

fazer o pagamento aos professores? Isso está embutido no Substitutivo nº 5. Por que

não considerar a necessidade de cumprir a legislação nacional, respeitar a hierarquia

da  Federação  e  os  tribunais,  que  já  se  manifestaram  a  respeito  da  matéria,  e

incorporar  efetivamente  essa  concepção  do  piso  nacional,  ao  invés  de  subsídio?

Ficam algumas perguntas para reflexão e crítica de todos nós, Deputados, e de todos

vocês, a fim de orientar a nossa votação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão – Deputado Rômulo Viegas, sinceramente não

entendi o requerimento de V. Exa. A sistemática regimental de votação prevê que o

projeto  deve  ser  colocado  em  votação  e,  em  seguida,  é  feito  o  seguinte

encaminhamento:  “Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se

encontram”. A proposta do Deputado Rômulo Viegas é diferente dessa? Não. Ele está

propondo exatamente o que já é norma na Casa. A não ser que ele quisesse, com

seu  requerimento,  impedir  a  identidade  do  voto  no  momento  seguinte,  caso

houvesse, como haverá, verificação de votação. Isso não pode prevalecer porque

afronta o Regimento da Casa. Portanto, o requerimento do Deputado Rômulo Viegas

e nada é a mesma coisa. Ele não acrescenta absolutamente nada a esse processo

de votação.

O que poderia ser feito seria reconhecer a existência do requerimento do Deputado

Rogério Correia, que está propondo o voto nominal. Esse, sim. Significa dizer que, na

primeira votação, quando se indagar,  por exemplo, ao Deputado Adalclever Lopes

sobre seu voto, ele responderá “sim”; em seguida, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e

vou dizer “sim” a uma nova ordem para o nosso Estado, do ponto de vista do projeto,

e  vou  dizer  “não”  ao  projeto  que  está  posto  em  votação,  ao  Substitutivo  nº  5.

Certamente os Deputados do PT, do PCdoB e do PMDB, quando indagados, dirão

“não”, enquanto outros, quando indagados quanto ao substitutivo, dirão “sim”. Essa é

a diferença.

Se é esse o fato, algo está estranho na proposição do Deputado Rômulo Viegas. Se

esse é o fato, prevalece o requerimento anterior. Estou trabalhando na análise lógica,

Deputado  Rogério.  Na  realidade,  para  contrapor-se  ao  nosso  requerimento,  ele

apresentaria  o  dele,  posterior  ao  seu;  portanto,  o  seu  deveria  vir  primeiro.  Do

contrário, a proposição do Deputado Rômulo Viegas é destituída de qualquer sentido,

de qualquer significado, a não ser considerando-se essa lógica. E, se a lógica for

essa, há um erro no direcionamento da Mesa.

Quero falar aos professores e às professoras sobre o que estão fazendo em Minas

Gerais. Pela coragem, pela perseverança, pela determinação e pela visão de futuro,

quero  tê-los,  para  usar  a  linguagem  de  Paulo  Freire,  como educadores,  os  que
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aprendem e os que ensinam; os que ensinam e os que aprendem. Alguns se intitulam

professores neste Estado, inclusive o próprio Governador, que se diz professor, mas

não sabe aprender.

Está faltando aprender um pouco sobre a importância que há em estabelecer uma

relação dialógica com o povo de Minas Gerais. Isso é fundamental. Isso é um desafio.

Não é simples, mas é um desafio.

É importante salientar que, quando investimos no povo mineiro, ele responde de

modo extraordinário. Querem um exemplo? O governo federal investiu em educação

superior,  investiu  no  Brasil  inteiro  e  também  em  Minas  Gerais.  Um  total  de  5

universidades federais de Minas estão entre as 10 primeiras universidades do Brasil.

Não tenho dúvida de que o governo federal, ao criar o piso nacional de salários – e já

o  disse  o  Deputado  André  Quintão  -,  quis  tornar  melhor  a  estrutura  do  Estado,

inclusive a do Estado de Minas Gerais. E o governo de Minas nega o piso nacional de

salários aos trabalhadores e às trabalhadoras da educação, do ensino, o qual lhes

daria condições dignas para colocar Minas Gerais num patamar mais elevado, que

não é fruto desse governo, mas da inteligência e da determinação do povo de Minas

Gerais. Essa é a realidade que está posta.

Mais  uma  vez  venho  para  dizer  que  não  tem  lógica,  não  tem  sentido  votar

favoravelmente a esse requerimento porque ele e nada, neste momento, significam a

mesma coisa.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara – Novamente nossos cumprimentos ao Presidente,

aos Deputados, às Deputadas desta Casa e aos educadores. Eu estava pensando,

Deputados Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão e toda a nossa bancada, que, de

fato,  é  um  momento  em  que  não  podemos  concordar,  de  forma  alguma,  com  a

aprovação do Substitutivo nº 5, mas, ao mesmo tempo, temos um lado positivo, que é

a organização e a presença dos trabalhadores.  A presença dos trabalhadores em

educação  nesta  Casa  é  um  fato  muito  positivo  e  significa  que,  realmente,  estão

organizados e não estão, de forma alguma, aceitando nenhuma imposição. Querem

garantir os seus direitos. Isso fica registrado nesta Casa. Esperamos que jamais esta

Casa  feche  as  portas  para  a  participação  popular,  pois  assim  estaríamos  num
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governo  de  exceção,  de  ditadura.  Não  podemos  aceitar  a  ditadura  em  hipótese

nenhuma. Temos que lutar juntos. Isso fica registrado. Nos anais desta Casa ficará

registrado, pelas fotografias e pelas gravações, que os educadores em Minas Gerais

não se curvaram a uma imposição vinda de cima e lutaram pelos seus direitos até o

fim.

Registramos também o importante papel da nossa bancada de colocar em debate,

juntamente com os Deputados do PT, do PCdoB e alguns do PMDB e do PRB, que

abriram esse espaço de discussão, que não votássemos esse projeto sem nenhuma

informação, mas que aproveitássemos esse espaço, mesmo que exíguo, para abrir

nossos olhos para continuarmos organizados...

Encerramento

O Sr.  Presidente  -  Esgotada  a  hora  destinada  a  esta  reunião,  a  Presidência  a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9 horas, para a especial também de

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

ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  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 pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

a Deputada e o Deputado citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 e

Projetos de Lei nºs 2.122, 2.252, 208, 432, 986, 1.431, 1.650, 1.699, 1.896, 2.015,

2.025, 2.094, 2.104, 2.108, 2.116, 2.167, 2.183, 2.129, 2.133, 2.134, 2.182, 2.210,
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2.233, 2.234, 2.236 e 2.329/2011 (Deputada Ana Maria Resende);2.240, 2.241, 2.241,

2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.250, 2.251, 2.256, 2.272, 2.280, 2.287, 2.288, 2.289,

2.296, 2.302, 2.303, 2.309, 2.310, 2.315, 2.326, 2.347, 2.362 e 2.384/2011(Deputado

Luiz Henrique). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  8/2011  e  dos

Projetos de Lei nºs 2.122 e 2.252/2011. 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. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 208, 432, 986, 1.431,

1.650, 1.699, 1.896, 2.015, 2.025, 2.094, 2.104, 2.108, 2.116, 2.167, 2.183, 2.129,

2.133, 2.134, 2.182, 2.210, 2.233, 2.234, 2.236, 2.329, 2.240, 2.241, 2.241, 2.244,

2.245, 2.246, 2.247, 2.250, 2.251, 2.256, 2.272, 2.280, 2.287, 2.288, 2.289, 2.296,

2.302, 2.303, 2.309, 2.310, 2.315, 2.326, 2.347, 2.362 e 2.384/2011, 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, 23de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo - Ana Maria Resende.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

16/11/2011

Às 11h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados Sebastião  Costa,  Luiz  Henrique e  Bosco,  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 na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
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quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.620,  2.627 e

2.628/2011 (Deputado André Quintão); 2.616/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 2.621,

2.623,  2.624  e  2.629/2011  (Deputado  Cássio  Soares);  2.583,  2.618,  2.626  e

2.630/2011 (Deputado Delvito Alves); 2.619 e 2.622/2011 (Deputado Luiz Henrique);

2.625/2011 (Deputada Rosângela Reis)  e 2.617/2011 (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  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.365/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei Complementar nº 16/2011 e dos Projetos de Lei

nºs  1.014/2011 com as Emendas  nºs  1  a 3;  1.100/2011,  2.059/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 e 2.544/2011 (relator: Deputado Bosco, em virtude de redistribuição);

1.146/2011 na forma do Substitutivo nº  1 (relatora:  Deputada Rosângela Reis, em

virtude de redistribuição) e 1.839/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). O parecer

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 4/2011 deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  formulada  pelo  relator,  Deputado

Sebastião Costa. O Projeto de Lei Complementar nº 5/2011 é convertido em diligência

ao  Ipsemg (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

6/2011,  à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana;  o  Projeto  de  Lei  nº

2.338/2011,  ao  DER-MG  e  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  –  Semad  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição  no  caso  do  segundo  projeto);  o  Projeto  de  Lei  nº  2.282/2011,  ao

Conselho Estadual de Educação; e o Projeto de Lei nº 2.482/2011, ao IEF e à Semad

(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição no caso do primeiro

projeto).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei

nºs 118, 1.607, 1.078, 1.109, 1.114, 2.161 e 2.477/2011 (relator: Deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição no caso dos cinco últimos projetos). O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 1.218/2011 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação

de prazo regimental formulada pelo Deputado Sebastião Costa, relator em virtude de

redistribuição. Na fase de discussão do parecer em que o Deputado Sebastião Costa,
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relator em virtude de redistribuição, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.261/2011, o Presidente defere pedido de vista do

Deputado  Luiz  Henrique.  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  49/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.020  e  2.611/2011  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis);  607/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.000  e  2.587/2011

(relator: Deputado Bosco, em virtude de redistribuição); 2.191, 2.578 e 2.591/2011,

2.602/2011 com a Emenda nº 1, 2.610/2011, 2.581/2011 com a Emenda nº 1, 2.584,

2.588,  2.589  e  2.605/2011  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de

redistribuição no caso dos cinco últimos projetos); 2.299, 2.586, 2.598 e 2.608/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa, 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 2.579, 2.582, 2.583,

2.590, 2.603, 2.607 e 2.612/2011 baixados em diligência ao autor; o Projeto de Lei nº

2.609/2011, à Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais; e o Projeto de Lei nº

2.606/2011, ao autor e 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, 22 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis - André Quintão - Fabiano Tolentino.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/11/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Ulysses  Gomes.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac,  dispensa a

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

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

apresentar  e  debater  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  –  PDDI  –  e  a  deliberar  sobre  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Jupira  Gomes  Mendonça e  o  Sr.  Geraldo  Magela  Costa,  Coordenadores  do

PDDI, representando Roberto Luiz de Melo Monte-Mór, Coordenador-Geral; e os Srs.

Pier  Giorgio  Senesi  Filho,  Secretário  Municipal  de  Serviços  Urbanos;  Sandro

Veríssimo, Diretor de Regulação Metropolitana, representando Camillo Fraga Reis,

Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte;  e  Maurício  Meireles,  Vice-Presidente  de  Arquitetura  do  Sindicato  da

Arquitetura e Engenharia Consultiva,  os  quais  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.  A

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

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública no Município de Porteirinha, conjunta com a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  para debater  a instalação de empresas

mineradoras  na  região;  Carlin  Moura  em  que  solicita  sejam  realizadas  visita  e

audiência pública no Bairro Lindeia para verificar as condições estruturais da Rua

Aderbal Rodrigues Vaz,  cujos moradores repudiam notificação para construção de

passeio em frente aos seus imóveis; Ulysses Gomes em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Itajubá  para  debater  as  iniciativas

relacionadas à prevenção de enchentes no Rio Sapucaí e os estudos iniciados pela

Secretaria de Patrimônio da União para determinação da Linha Média das Enchentes

Ordinárias e da Linha Limite dos Terrenos Marginais, com base no Decreto-Lei  nº
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9.760, de 1946, alterado pela Lei Federal nº 11.481, de 2007; seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à  designação  de  um

defensor  público  para  o  Município  de  Jacutinga,  atendendo  representação  de

iniciativa  do  Vereador  Homero  Luiz  Nardini,  aprovada  pela  Câmara  Municipal  de

Jacutinga; Elismar Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

no Município de Nova Ponte, para debater a situação de moradores que ainda não

tiveram a documentação de seus imóveis regularizada após a implantação da Usina

Hidrelétrica de Nova Ponte; e reunião de audiência pública no Município de Sabará, a

fim de debater soluções para a instalação de um câmpus do Instituto Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais nesse Município; Rogério Correia e

Liza Prado em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para avaliar

a  implantação  do  piso  salarial  dos  professores  e  da  educação  nos  Municípios

mineiros; e reunião de audiência pública para debater a implantação do Pronatec nos

Municípios de Minas Gerais e as consequências para o desenvolvimento regional. A

requerimento do Deputado Ulysses Gomes, foi adiada a votação do requerimento do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de

providências à Secretaria de Patrimônio da União visando à suspensão do Processo

Administrativo 04905.006373.2009 06, que trata do cadastramento dos imóveis que

margeiam o Rio Sapucaí, no Município de Itajubá, e à modificação do Decreto-Lei nº

9.760, de 1946. 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, 23 de novembro de 2011.

Liza Prado, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

18/11/2011

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Paulo Lamac, 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
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reunião se destina a discutir circunstâncias da morte de Diovane Cardoso Ribeiro, ex-

Diretor-Geral do presídio de Lagoa Santa, ocorrida em 9/6/2010, uma vez que há

suspeita  de  assassinato,  ao  contrário  do  resultado  da  investigação  realizada  na

época,  que  concluiu  por  autoextermínio.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. André Luiz Teixeira Mourão, Superintendente

da Seds-Suapi, representando o Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Secretário Adjunto de

Estado de Defesa Social;  Paulo Vaz Alkimin,  Ouvidor-Geral  de Polícia do Estado;

Christiano  Augusto  Xavier  Ferreira,  Delegado  da  12ª  Delegacia  Especializada  de

Homicídios de Santa Luzia; William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos da OAB- MG; Rodrigo Bravim Brandão,  advogado da família  da  vítima;

André  José  Gomes,  perito  criminal  da  Polícia  Civil;  José  Mauro  de  Moraes,  do

Instituto  Médico-Legal  de  Belo  Horizonte,  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  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.  Registra-se a presença do

Deputado  Duarte  Bechir.  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

Durval  Ângelo(2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Contagem para debater as políticas de proteção e garantia dos direitos

fundamentais das pessoas idosas; seja realizada reunião de audiência pública para

discutir o processo de instalação das Apacs nos Municípios de Ipatinga, Timóteo e

Coronel Fabriciano; Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para discutir as possíveis consequências da decisão unânime da Diretoria e

do  Conselho  Pleno  da  Seccional  Mineira  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil-

OAB/MG,  de  recomendar  aos  advogados  a  não  aceitação  de  nomeações  como

defensor dativo, sob o argumento de falta de perspectiva de pagamento pelo Estado.

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, 23 de novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

21/11/2011

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Cássio Soares e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado João

Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  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 questão da segurança no Município de Ouro

Fino  e  região  e  de  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Mariana Aparecida

Pereira e Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, e Silvana

Prado de Souza Garcia, Presidente da 39ª Subseção da OAB-MG; e os Srs. Ivan

Almeida,  Procurador-Geral  do  Município de  Ouro  Fino,  representando Luiz Carlos

Maciel,  Prefeito  Municipal  de  Ouro  Fino;  Lauro  Tandeli,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Ouro  Fino;  Ten.-Cel.  Sérgio  Henrique  Soares,  Comandante  do  20º

Batalhão da Polícia Militar; João Euzébio Cruz, Chefe do 17º Departamento de Polícia

Civil  de  Ouro  Fino;  Cap.  PM  Oldair  Aparecido  de  Freitas,  Comandante  da  137ª

Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar; Paulo Afonso Pereira, Presidente da

Associação Comunitária Industrial e Agrícola de Ouro Fino; José Aparecido Tavares

da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes; Antônio Carlos Brandão,

Defensor  Público;  Robson  Eduardo  Brandão  Krepp,  Presidente  do  Conselho

Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Ouro  Fino;  e  Nelson  José  Antônio,

Coordenador  Municipal  da Defesa Civil  de Ouro Fino,  os  quais  são convidados a

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

Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
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notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Cássio Soares (8) em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de

Justiça pedido de providências para implantar nova vara judicial na Comarca de Ouro

Fino; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para que

esse órgão volte a emitir carteira de identidade para os munícipes de Ouro Fino; seja

encaminhado ao Comando-Geral  do  Corpo de Bombeiros  pedido  de  providências

para implantar uma brigada civil de combate a incêndios no Município de Ouro Fino;

seja encaminhado ao Governador  do  Estado,  ao  Secretário  de  Defesa Social,  ao

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  e  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências para elevar a Delegacia Seccional de Ouro Fino a Delegacia Regional,

bem como elevar  a  137ª  Cia.  da  Polícia  Militar  a  Companhia  Independente;  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a

manutenção  da  política  de  formação  de  novos  policiais  militares,  por  meio  da

realização constante de concursos públicos, com o intuito de recompor o efetivo da

corporação; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

a imediata assunção da Cadeia Pública do Município de Ouro Fino, com o objetivo de

liberar policiais civis e militares para o exercício de suas funções constitucionais; seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a designação de

mais um delegado de polícia para a Delegacia Seccional de Ouro Fino, bem como

para aumentar o efetivo de policiais civis na mesma delegacia; seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para implantar o Programa Olho

Vivo no Município de Ouro Fino, com o objetivo de combater o aumento da violência e

da criminalidade; dos Deputados Luiz Carlos Miranda e Sargento Rodrigues (5) em

que solicitam seja realizada visita ao Governador do Estado para discutir o aumento

do  índice  de  homicídios  no  Município  de  Governador  Valadares,  conforme dados

apresentados a esta Comissão durante audiência pública realizada nesse Município;

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido

de providências para recompor o efetivo de médicos legistas e de peritos criminais no
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Instituto  Médico-Legal  do  Município  de  Governador  Valadares,  bem  como

providências para o reaparelhamento e a aquisição de materiais com vistas ao efetivo

combate  à  criminalidade;  seja  encaminhado  ao Governador  do  Estado pedido  de

providências para recompor o efetivo da Polícia Civil de Governador Valadares, bem

como investir  na  aquisição  de  materiais  para  a  instituição;  seja  encaminhado  ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para a criação, no Município de

Governador Valadares, de um grupo que atue no combate aos crimes cibernéticos;

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para analisar as

sugestões apresentadas pelo Ten.-Cel. João Lunardi, Comandante do 6º BPM, em

audiência pública realizada por esta Comissão em Governador Valadares. 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, 22 de novembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

22/11/2011

Às 10h15min,  comparece no Salão São Vicente de Paula, no Distrito  de Roças

Novas, no Município de Caeté, 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,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o

aumento do índice de criminalidade no Distrito  de Roças Novas, no Município de

Caeté, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Élmer Starling Pessim, Secretário

de Governo e Planejamento, representando o Sr. Ademir da Costa Carvalho, Prefeito

Municipal  de  Caeté;  Ten.  PM  Sadilson  Cleber,  Subcomandante  da  15ª  Cia.  Ind.,

representando o  Cel.  PM Renato  Vieira  de  Souza,  Comandante-Geral  da  PMMG;

Bruno Gonçalves Affonso, Delegado de Polícia da Comarca de Caeté, representando

o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Jorge da

Silva,  Presidente do Conselho Comunitário  de  Segurança Pública –  Consep – de
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Caeté, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de

um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações

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

exposições.  É  recebido  pela  Presidência  ofício  do  Sr.  Felipe  Gomes  de  Araújo,

Promotor de Justiça, informando a impossibilidade de comparecer a esta audiência.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 2.694/2011

Altera  o  valor  do  índice  da  tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servidores  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  valor  do  índice  índice  básico  utilizado  para  o  cálculo  da  tabela  de

vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da

Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a ser de R$461,05 (quatrocentos e

sessenta e um reais e cinco centavos), a partir de 1º de maio de 2011, nos termos do

“caput” do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do art. 37 da Constituição

da República.

Parágrafo único - O disposto neste artigo 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 nº 100, de 5 de novembro

de 2007.

Art. 2º - A remuneração e os proventos dos servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa  serão  revistos  anualmente,  nos  termos  do  “caput”  do  art.  24  da

Constituição do Estado e do inciso X do art. 37 da Constituição da República, em 1º
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de maio, sem distinção de índices.

Parágrafo único - Fica ressalvada do disposto no “caput” deste artigo a revisão dos

proventos dos servidores previstos no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - O art. 2º da Lei nº 18.684, de 28 de dezembro de 2009, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único - O valor resultante da aplicação do disposto no “caput” deste artigo

será reajustado na mesma data e no mesmo percentual  da revisão da tabela  de

vencimentos básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.”.

Art. 4º - O Anexo III da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo I desta lei.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

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

ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007)

Áreas de atuação estratégicas

AÇÕES

- Político-institucional 

- Gestão institucional

- Interlocução com a sociedade

- Ação legislativa

- Interiorização da atividade legislativa

- Fomento à participação popular

- Ações de fiscalização e controle

- Ações de aprimoramento das normas regimentais

- Memória institucional

- Relação inter-institucional

- Inovação tecnológica
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-  Ações de aprimoramento de técnicas legislativas

-  Orientação  a  usuários  de  serviços  públicos  quanto  ao  encaminhamento  de

denúncias e reclamações aos órgãos competentes

- Inclusão social

- Promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência”

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação: Apresentamos este projeto com a finalidade de promover a revisão dos

vencimentos dos servidores desta Casa, com vistas ao alcance de um dos objetivos

contidos no Direcionamento Estratégico Assembleia 2020, que é o de assegurar o

alto nível de capacitação e desempenho de seu corpo gerencial e técnico.

Vislumbramos a oportunidade de apresentar esta proposição neste momento, para

que  se  possam  recompor  as  perdas  do  poder  aquisitivo  dos  vencimentos  dos

servidores da Casa decorrentes da corrosão imposta pelo processo inflacionário que

demonstrou  uma  tendência  de  elevação  nos  últimos  meses.  Vale  dizer  que,

considerando-se o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA - apurado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, a inflação atingiu 5,91%, em 2010, e o

acumulado  até  maio  deste  ano  é  de  3,23%,  conforme  dados  disponíveis  em

www.ibge.gov.br.  Por  essa  razão  e  tendo  em  vista  que  o  último  reajuste  dos

servidores  da  Casa  ocorreu  em  1º  de  janeiro  de  2010  e  considerando  as

disponibilidades  orçamentárias,  adotamos  o  índice  correspondente  a  10% para  a

correção em tela.

Registre-se também que, na oportunidade, vários órgãos e entidades públicos estão

promovendo a revisão da remuneração de seus servidores.

Além  disso,  vale  ressaltar  que  a  Assembleia  Legislativa  vem  cumprindo

rigorosamente  os  comandos  previstos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF.

Segundo dispõe o art. 20 dessa lei, as despesas com pessoal da ALMG não podem

ultrapassar 2,2272% do valor  da Receita  Corrente  Líquida -  RCL -  do Estado.  E,

conforme se  pode  verificar  no  Demonstrativo  da  Despesa de  Pessoal  relativo  ao

período de janeiro a agosto de 2011, o gasto da Secretaria da Assembleia Legislativa

na área de pessoal, sem a dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,4774% em
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relação  à  RCL.  Caso  seja  desconsiderada  essa  despesa,  o  percentual  cai  para

1,1220%. Importante ressaltar que esse índice está muito abaixo até mesmo do limite

prudencial, que é de 2,1158%.

Conforme demonstrado, o Legislativo Estadual vem mantendo seu compromisso de

zelar  pela  excelência  em  gestão  fiscal.  Por  essa  razão,  pode  agora  promover  a

recomposição da remuneração de seus servidores em virtude de perdas do poder

aquisitivo da moeda decorrentes da inflação, em consonância com a Constituição da

República,  que  assegura,  no  art.  37,  X,  a  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores públicos.

Saliente-se, portanto, que o projeto que ora apresentamos não veicula aumento real

de  salário,  mas  recomposição  dos  valores  remuneratórios  em  virtude  de  inflação

acumulada em períodos anteriores, de modo a buscar a manutenção do poder de

compra do servidor e a reconhecer seu comprometimento e participação para atingir

as metas institucionais traçadas para o Poder Legislativo, especialmente no esforço

realizado  para  o  alcance  das  metas  estabelecidas  no  âmbito  do  Direcionamento

Estratégico.

Além disso, apresentamos proposta que determina a revisão, sempre que houver a

atualização  do  índice  da  tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servidores  da

Assembleia  Legislativa,  do  valor  utilizado  para  o  cálculo  da  Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP -, instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009, e

estendida, por meio da Lei nº 18.684, de 28/12/2009, ao Procurador deste Poder que

se encontre no exercício de suas funções.

Outro aspecto abordado na proposição está vinculado à diretriz estabelecida para o

biênio 2011/2012, que é “ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desigualdades

e na promoção da cidadania”. Com isso, foram incluídos na carteira de projetos do

Direcionamento  Estratégico,  entre  outros  projetos  ligados  à  modernização  e

aprimoramento da gestão, o “Assembleia de Todos”, que visa a garantir o acesso dos

cidadãos, em especial das pessoas com deficiência,  à Assembleia Legislativa e à

Praça  Carlos  Chagas,  e  o  “Cidadania  Ribeirinha”,  que  busca  contribuir  para  a

inclusão social das populações ribeirinhas do Rio São Francisco, por meio de ações

socioeducativas  relacionadas à  organização e  participação popular.  Assim,  com o
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objetivo de dar ênfase à atuação voltada às classes menos favorecidas da população

mineira, propomos a criação das áreas estratégicas “Inclusão social” e “Promoção

dos direitos da pessoa portadora de deficiência”.

Com fundamento nas razões expostas, solicitamos aos nobres pares a aprovação

deste projeto de lei.

* - Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.695/2011

Altera  os  incisos  I  e  II  do  “caput”  do  art.  5º  da  Resolução nº  5.214,  de  23  de

dezembro de 2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Os  incisos  I  e  II  do  “caput”  do  art.  5º  da  Resolução  nº  5.214,

de 23 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (…)

I – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I a II do “caput” do art. 3º

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele em que esteja posicionado na carreira, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

II – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos III a V do “caput” do art. 3º

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele  em que esteja posicionado na carreira durante o

estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a

até três padrões a partir do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;”.

Art. 2º – Ficam transformados vinte cargos de Técnico de Apoio Legislativo, código

AL-TE, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, em vinte

cargos de Analista Legislativo, código AL-AN, mantidos a forma de provimento e seus

respectivos símbolos de vencimento.
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Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação:  No  uso  das  competências  que  lhe  confere  o  art.  79,  VII,  “e”,  do

Regimento  Interno,  a  Mesa  da  Assembleia  Legislativa  apresenta  este  projeto  de

resolução, que tem como finalidade alterar os incisos I e II do “caput” do art. 5º da

Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o Sistema de Carreira

dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

A modificação  da  Resolução  nº  5.214,  de  2003,  deriva  da  necessidade  de  se

proceder a pequenos ajustes no Sistema de Carreira dos Servidores da Casa. Trata-

se da adequação da sistemática de progressão do servidor, estendendo ao Técnico

de  Apoio  Legislativo  o  direito  a concorrer,  após  o  estágio  probatório,  a  até  três

padrões a partir  do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o último

padrão de vencimento dessa classe como limite para movimentação.

Registre-se que, para o desenvolvimento nas carreiras, ficam mantidos todos os

requisitos  estabelecidos  na  referida  resolução,  quais  sejam  escolaridade,  conduta

disciplinar,  frequência,  avaliação  individual  de  desempenho,  aprimoramento

profissional e resultado setorial. Ficam mantidos também todos os fatores a serem

considerados  para  a  avaliação  de  desempenho  individual:  assiduidade  e

pontualidade, iniciativa, produtividade, responsabilidade, disponibilidade e dedicação

ao  trabalho.  Como se  vê,  a  alteração  que  se  propõe  é  apenas  uma medida  de

equidade, pois o que norteará a obtenção da progressão continuará a ser o mérito do

servidor e sua capacidade de contribuir  para o alcance das metas da Assembleia

Legislativa.

A transformação de cargos, por sua vez, é medida oportuna e necessária para o

exercício  das  atividades  atuais  desta  Casa.  Ao  lado  da  vacância  dos  cargos  de

Técnico de Apoio Legislativo, há uma grande demanda de cargos de nível superior.

Por  essas  razões,  solicitamos  aos  nobres  pares  a  aprovação  deste  projeto  de

resolução.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.696/2011

Dispõe  sobre  a  prestação  de  contas  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - As informações sobre a execução orçamentária e financeira da Assembleia

Legislativa  serão publicadas  e  atualizadas  em  seu portal  eletrônico,  na  forma de

regulamento, para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art.  2º  -  Os  balancetes  analíticos  e  os  demonstrativos  complementares,

orçamentário, financeiro e patrimonial serão encaminhados pelo Presidente e o 1º-

Secretário  da  Assembleia  Legislativa  à  Mesa  da  Assembleia  para  apreciação  e

aprovação.

Art. 3º - Para fins do disposto no art. 76 da Constituição do Estado, o Presidente da

Assembleia remeterá ao Tribunal de Contas os seguintes documentos da Assembleia

Legislativa:

I - balancete mensal, em até trinta dias contados do vencimento do período à que

se refere;

II  -  prestação  de  contas  anual,  no  prazo  previsto  no  §  1º  do  art.  40  da  Lei

Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único - Os balanços previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de

1964, aprovados pela Mesa da Assembleia, integrarão, na forma de regulamento, a

prestação de contas anual de que trata o inciso II do “caput” deste artigo.

Art. 4º - Os incisos X, XI, XIII e XIV do “caput” do art. 61 e os incisos IV, V e XIX do

“caput” do art. 63 da Resolução nº 3.800, de 30 de novembro de 1985, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 61 acrescido do § 4º que se segue:

“Art. 61 - (…)

X  -  aprovar  as  prestações  de  contas  mensais  e  anuais  dos  ordenadores  de

despesa;

XI  -  constituir  Comissão  de  Licitação  para  aquisição  de  bens  e  contratação de

serviços;

(...)
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XIII - autorizar a celebração de contratos;

XIV - expedir regulamentos especiais;

(…)

§ 4º -  A Mesa da Assembleia poderá delegar  a autorização para celebração de

contrato de que trata o inciso XIII do “caput” deste artigo:

I  -  ao  Presidente  e  ao  1º-Secretário,  quando  o  contrato  não  exceder  ao  limite

estabelecido na alínea “a” do inciso II do “caput” do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de

1993;

II - ao Diretor-Geral, quando o contrato não exceder a 10% (dez por cento) do limite

previsto no inciso I deste parágrafo.

(…)

Art. 63 - (…)

IV - encaminhar à Mesa da Assembleia a proposta do orçamento e de abertura de

créditos adicionais;

V - encaminhar à Mesa da Assembleia, por meio do Presidente e do 1º-Secretário,

as prestações de contas de que trata o inciso X do “caput” do art. 61 desta resolução;

(...)

XIX  -  autorizar  as  despesas  da  Secretaria,  nos  limites  fixados  pela  Mesa  da

Assembleia;”.

Art. 5º - O inciso II do “caput” do art. 2º e o “caput” do art. 3º da Resolução nº 5.124,

de 9 de novembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

II  -  possibilitar  a  disseminação  de  informações  sobre  o  Poder  Legislativo  e  os

trabalhos por ele desenvolvidos;

(...)

Art. 3º - A divulgação das atividades da Assembleia Legislativa far-se-á de acordo

com as necessidades e estratégias definidas pela Mesa da Assembleia, observadas

as seguintes diretrizes:

I  -  manutenção  do  caráter  institucional,  apartidário  e  impessoal,  bem  como

informativo, educativo ou de orientação social das mensagens veiculadas;

II - observância dos princípios da ética e da austeridade na elaboração das peças e
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em sua veiculação;

III - diversificação da linguagem e dos meios, de modo a se atingir com eficácia o

público-alvo.”.

Art. 6º - O parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 5.202, de 28 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo  único  -  Serão  registrados  no  Siafi-Assembleia  os  dados  relativos  à

execução contábil, financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, ressalvada a

hipótese de opção pelo Sistema Integrado de Administração do Estado de Minas

Gerais - Siafi-MG.”.

Art.  7º  -  Ficam revogadas  a  Resolução  nº  5.119,  de  13  de  julho  de  1992,  e  a

Resolução nº 2.625, de 29 de outubro de 1981.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação: O projeto de resolução em pauta tem por finalidade regulamentar o

procedimento  de  prestação de contas  da  Assembleia Legislativa,  adequando-o às

exigências  da  Lei  Complementar  Federal  nº  131,  de  27  de  maio  de  2009,  que

acrescentou dispositivos  à Lei  de Responsabilidade Fiscal,  a  fim  de determinar  a

divulgação  de  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e

financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O projeto proposto tem como alicerce a Subseção VI da Seção I do Capítulo II da

Constituição do Estado de Minas Gerais - da Fiscalização e dos Controles do Poder

Legislativo -, bem como os princípios da publicidade e da eficência, estabelecidos no

art. 37 da Constituição Federal.

Lado outro, este projeto atribui à Mesa da Assembleia Legislativa a competência

para autorizar  a abertura e homologar o resultado de procedimento licitatório cujo

valor estimado de contratação seja superior a R$650.000,00. Busca-se acompanhar o

entendimento  de  que  a  autoridade  competente  para  determinar  a  abertura  do

procedimento  licitatório  é  também  a  autoridade  competente  para  homologar  seu

resultado, fixado no art. 8º do Decreto nº 44.786, de 18 de abril de 2008, que contém
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o regulamento da modalidade de licitação denominada pregão, nas formas presencial

e eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, e dá outras providências.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.697/2011

Institui  o  diário  oficial  eletrônico  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica instituído o diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais,  órgão  oficial  para  publicação  e  divulgação  de  atos  oficiais  e

noticiário de interesse do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo único do art. 1º

da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011.

Art. 2º - O diário oficial a que se refere o art. 1º desta resolução substituirá a versão

impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão oficial dos Poderes do

Estado  e  será  veiculado  no  portal  da  Assembleia  Legislativa  na  internet,  com  a

denominação “Diário do Legislativo”.

Art. 3º - O “Diário do Legislativo” será publicado no dia subsequente àquele em que

houver expediente na Assembleia Legislativa, no período compreendido entre a zero

hora e as oito horas.

Parágrafo único - Considera-se como data de publicação a data de disponibilização

do “Diário do Legislativo” na internet.

Art.  4º  -  A  publicação  do  “Diário  do  Legislativo”  atenderá  aos  requisitos  de

autenticidade, integridade, interoperabilidade e validade jurídica da Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Art.  5º  -  O  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  designará  servidores  para

assinarem digitalmente, em nome da Assembleia, a edição eletrônica do “Diário do

Legislativo”.

Parágrafo único -  Para efeitos  do disposto nesta resolução, a assinatura digital,

como forma de identificação do signatário, será baseada em certificado digital emitido

por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil.
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Art. 6º - É vedada modificação no conteúdo do “Diário do Legislativo” após a sua

publicação.

Parágrafo único - A retificação de conteúdo publicado no “Diário do Legislativo” será

feita por meio de errata.

Art. 7º - As publicações no “Diário do Legislativo” serão de guarda permanente, para

fins  de  arquivamento,  protegidas  por  sistemas  de  segurança  de  acesso  e

armazenadas em meio que garanta a preservação e a integridade dos dados.

Art.  8º  -  Ficam  reservados  à  Assembleia  Legislativa  os  direitos  autorais  e  de

publicação do “Diário do Legislativo”.

Art. 9º - O disposto nesta resolução não exclui a possibilidade de publicação de

atos administrativos e regulamentares em órgão de circulação interna da Assembleia

Legislativa e de matérias encaminhadas pela Assembleia para a página de noticiário

do órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 10 - A publicação a que se referem as Resoluções nº 5.176, de 6 de novembro

de 1997, e nº 5.207, de 10 de dezembro de 2002, dar-se-á na edição eletrônica do

“Diário do Legislativo”, nos termos desta resolução.

Art.  11 - A versão impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão

oficial dos Poderes do Estado será mantida simultaneamente com a edição eletrônica

do  “Diário  do  Legislativo”  por  trinta  dias  contados  da  data  de  publicação  desta

resolução.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  divergência  no  conteúdo,  prevalecerá  aquele

veiculado na versão impressa.

Art. 12 - Fica revogada a Resolução nº 1.110, de 27 de agosto de 1974.

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação:  A  publicidade  dos  atos  da  administração  pública  é  princípio

constitucional  que  deve  ser  rigorosamente  observado.  Entretanto,  há  que  atentar

também para o princípio da economicidade, que deve balizar os trabalhos legislativos

e administrativos, visando sempre à consecução do interesse público.

Observa-se que, atualmente, a internet tem sido um instrumento capaz de melhor
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conciliar  esses dois princípios na divulgação de atividades do serviço público. Isso

porque o acesso de usuários à internet é mais amplo do que ao “Minas Gerais”, e a

publicação eletrônica propicia significativa redução de gastos. Não é demais lembrar

que a manutenção de assinatura do órgão oficial dos Poderes do Estado representa

gasto considerável, ao passo que a veiculação eletrônica é feita sem custos.

Some-se a isso a segurança e a legitimidade do sistema, alcançadas por meio da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -  ICP-Brasil  -,  instituída pelo governo

federal,  em 2001,  com a finalidade de garantir  a  autenticidade,  a integridade e a

validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

É importante também salientar que a diminuição do uso de papel é medida que vem

sendo cada vez mais adotada,  no intuito  comum de contribuir  para a melhoria do

meio ambiente, evitando, por um lado, a derrubada de árvores e, por outro, o excesso

de produção de lixo.

Frise-se ainda que a apresentação deste projeto de resolução vem a propósito da

Lei nº 19.429, de 11/1/2011, que dispõe sobre a publicação de matéria de interesse

dos  Poderes  do  Estado  no  órgão  oficial,  na  qual  ficou  estabelecido,  de  modo

acertado, no parágrafo único do art. 1º, que os Poderes Legislativo e Judiciário, o

Ministério Público e o Tribunal de Contas poderão optar por divulgar os atos oficiais e

o  noticiário  de  seu  interesse  em  publicação  própria  ou  em  diário  eletrônico

disponibilizado na internet, nos termos de regulamento.

Nesse sentido é que se apresenta este projeto de resolução, importante medida

para que a Assembleia de Minas acompanhe a evolução dos meios de comunicação

disponíveis para a efetiva publicidade de seus atos, de maneira responsável e bem

conciliada com a preocupação ambiental e com a redução de custos públicos.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1470/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Beatriz Leandro de Carvalho (Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª

Região (Belo Horizonte))
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PROPOSTA:  Criação  e  implementação  de  Política  Estadual  de  Alimentação  e

Nutrição  -  PEAN-  em  consonância  com  as  Diretrizes  da  Política  Nacional  de

Alimentação  e  Nutrição  -PNAN-,  que  contemple  a  criação  e  implementação  de

programas  para  diagnóstico,  atendimento  e  acompanhamento  de  pessoas  com

necessidades alimentares especiais. E/OU criação de AÇÂO NOVA no Programa 002

- Saúde Integrada:

Nome: Implantação de uma Política Estadual de Alimentação e Nutrição

Finalidade:  Implementar,  acompanhar  e  co-financiar  ações  de  alimentação  e

nutrição  nos  municípios  mineiros  em  consonância  com  a  Política  Nacional  de

Alimentação e Nutrição - PNAN. Com meta financeira de R$ 500.000,00 em cada ano

do período.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

JUSTIFICAÇÃO:

A PNAN, instituída em 1999, ainda não foi implementada de forma coordenada em

Minas  Gerais.  A  implantação  dessa  ação  justifica-se  pela  alteração  do  perfil

epidemiológico e nutricional da população brasileira, com aumento de pessoas com

sobrepeso ou obesidade e, consequente aumento de doenças crônicas.

OBS:  proposta  apoiada  por  Daniella  Perdigão  Oliveira  (Consea/MG);  Daniela

Souzalina  Campos  (SES/MG);  Joaquina  Júlia  Martins  (Consea/MG);  Darklane

Rodrigues  Dias  (Conselho  Regional  de  Serviço  Social);  Mártin  Wilhel  (CRSAN

Alto/Médio  Jequitinhonha;  Alícia  Alves  Cardoso  (Fetaemg-BH).  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1471/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Viviane  Cafe  Marçal  (Conselho  Estadual  do  Idoso  -  CEI  (Belo

Horizonte)) / Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Ministério. Público - Promotoria

de  Justiça  Infância  e  Juventude  (Belo  Horizonte))  /  Mezaque  da  Silva  de  Jesus

(Conselho  dos  Povos  Indígenas  de  Minas  Gerais  (Belo  Horizonte))  /  Seminário

Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliação da rede de saúde mental na atenção básica e no PSF, por
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meio dos CAPSi e CAPSad e política de atenção aos usuários de crack, álcool e

outras drogas, e aos seus familiares, ampliando a oferta de CAPSad em todos os

Municípios  priorizando  localidades  com  maior  vulnerabilidade  social  (com

possibilidade  de  utilização  de  imóveis  ociosos  nos  três  níveis  de  governo  para

viabilizar esta ampliação), e capacitação dos membros dos Conselhos e profissionais

da rede pública. E/OU maior acesso aos serviços especializados de saúde mental

das  comunidades  tradicionais,  indígenas  e  quilombolas,  garantindo  condições  de

locomoção  do  dependente  químico  durante  o  tratamento  (vale-transporte  e  vale-

alimentação  ao  usuário  e  ao  familiar  responsável),  garantindo  a  integração  das

políticas  sociais,  campanhas e ações socioeducativas intersetoriais  direcionadas à

prevenção, ao combate e à redução de danos relacionados ao uso e abuso de drogas

lícitas e ilícitas, E/OU criação de centros de convivência e outras unidades públicas

destinadas ao tratamento gratuito e promoção da saúde, em polos microrregionais

que atendam aos Municípios menores e possibilitem maior adesão ao tratamento e

inclusão de dependentes químicos em programas de capacitação profissional e de

reinserção social, por meio da oferta de atividades terapêuticas tais como artesanato,

artes plásticas, marcenaria, música, atividades físicas, etc. E/OU Implementação de

consultórios de rua em Municípios com mais de 50 mil habitantes e tratamento de

dependentes  químicos  em  clínicas  especializadas  dotadas  de  profissionais

qualificados  e  que  realizem  junto  aos  dependentes  ações  de  integração  à

comunidade e atividades de formação profissional, sem a intermediação do terceiro

setor,  com controle e gerenciamento direto do Estado e atendimento prioritário no

SUS.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO:  4107  -  MODELAGEM  E  IMPLANTAÇÃO  DA REDE  DE  ATENÇÃO  EM

SAÚDE MENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

O Conselho Estadual do Idoso recebe informações sobre uso de drogas ilícitas,

como o crack,  por  pessoas  com mais  de  60  anos.  Isto tem ocorrido  também no

interior  do  Estado.  Deve-se  desenvolver  ações  específicas  para  reduzir  as
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consequências  do  uso  do  crack,  como  maus  tratos,  isolamento  social,  abuso

financeiro à essas pessoas. A atual rede não é suficiente para atender a demanda

diante do aumento do número de crianças e adolescentes usuários de drogas e/ou

com sofrimento mental.  Nas referidas comunidades não há profissionais de saúde

mental, mas observa-se um aumento dos casos de doenças mentais.

Observando  as  deliberações  das  Conferências  de  políticas  sobre  drogas.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1472/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantia da internação compulsória dos dependentes químicos, por

meio da criação de centros de atenção com suporte hospitalar, quando necessário,

conforme legislação federal.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

AÇÃO: 4001 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE

MENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

Cumprimento  da  0.216/2001  pelos  Municípios,  pelo  Estado  e  pela  União,

considerando o fato de que a atenção hospitalar  deve apoiar os casos graves de

dependência  de  álcool  e  drogas,  no  que  diz  respeito  a  situações  de  urgência,

emergência e de internações pelo período adequado ao tratamento conforme grau de

complexidade do caso. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1473/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Maria Beatriz de Oliveira (Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos

Sexuais e Reprodu (Belo Horizonte)) / João Lopes do Nascimento Neto (Cooperativa

de Melo Viana (Esmeraldas)) / Belmiro Alves de Freitas (Providência Nossa Senhora

da Conceição (Belo Horizonte)) / Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trab.
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na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Mártin Wilhelm Kuhne

(Instituição  não  informada)  /  Mezaque  da  Silva  de  Jesus  (Conselho  dos  Povos

Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Daniella Perdigão Oliveira (Cons. Mun.

de Segur. Alimentar e Nutricional Sustentável (Vespasiano)) / Bruno Pereira de Mello

(Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) /

Maria Aparecida da Silva (O Movimento do Graal no Brasil (Cabo Verde)) / Joaquina

Júlia Martins (Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo

Horizonte)) / Gildázio Alves dos Santos (Cons. Mun. de Segur. Alimentar e Nutricional

Sustentável  (Vespasiano))  /  Mário  Jose  Lucas  Pereira  (Associação  Regional  dos

Terape (Abaeté))

PROPOSTA: Estruturação, na Secretaria  de Estado da Saúde, de um setor  que

implemente e coordene as ações da PEAN com recursos e equipe técnica suficientes

para atuar, de forma integrada e intersetorial, na promoção da alimentação saudável.

E/OU Criação de AÇÂO NOVA para garantir ação integrada e intersetorial entre SANS

e  Economia  Popular  Solidária  através  da  atuação  das  Comissões  Regionais  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  --  CRSANS  --,  por  meio  da

infraestrutura,  recursos humanos e financeiros  para seu funcionamento,  suporte e

assessoria aos municípios, visando exercer o controle social das políticas públicas de

SANS, com meta financeira de R$375.000,00 em cada ano do período.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO:  2075  -  ARTICULAÇÃO  INSTITUCIONAL  E  INTERSETORIAL  EM

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta  está  em  consonância  com  o  planejamento  e  gestão  das  políticas

públicas, principalmente a de SANS. A referida proposta foi apresentada à CTI do

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade e ratificada nos encontros regionais,

tendo sido aprovada como proposta prioritária no encontro estadual. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1474/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final
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PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Maior aporte de recursos para a política de assistência social, com

universalização do Piso Mineiro de Assistência Social até 2012, e ampliação do seu

valor a partir de 2013, tendo como parâmetros os valores dos repasses dos pisos

oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: 1260 – SUAS. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1475/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Realização  de pesquisas  e  estudos  municipais  periódicos  sobre  a

condição  de  saúde  mental  da  população,  visando  à  implementação  do  Plano

Municipal de Saúde Mental. E/OU

Destinação de recursos financeiros para desenvolvimento de pesquisas e estudos

estaduais periódicos, com a participação de instituições públicas de ensino superior,

sobre as condições de saúde e insegurança alimentar  e nutricional,  com especial

atenção  para  os  povos  indígenas,  quilombolas  e  comunidades  tradicionais.  E/OU

Realização  de  levantamento  epidemiológico  nas  comunidades  tradicionais,

quilombolas e indígenas do Estado de Minas Gerais para efetivar projeto de combate

a  doenças  existentes  nessas  comunidades.E/OU  Incluir  saúde  para  a  população

negra para alinhar à política nacional integral da população negra.

Alterar produto da Ação para Comunidade Atendida.

Aumentar meta financeira do exercício 2012 para R$2.000.000,00

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

AÇÃO: 4167 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:
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Minas Gerais possui 11 etnias, com mais de 16 mil indígenas, sendo necessário um

maior  aporte  de  recursos  para  atender  a  demanda  dessa  população  relativa  a

exames de média e alta complexidade, saúde mental, etc.

Ampliar, onde necessário, a equipe de saúde indígena com técnicos especializados.

Faz-se necessário também uma maior interlocução entre a coordenação indígena

da  SES e  as  lideranças.  Adequar  ao  programa nacional  de  atenção à  saúde  da

população negra. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1476/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso - CEI

(Belo Horizonte)) / Viviane Cafe Marçal (Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Investimento em recursos humanos qualificados, com destinação de

recursos financeiros para capacitação dos profissionais do SUS e da educação, em

seus programas estruturadores, principalmente sobre álcool e/ou outras drogas, na

perspectiva da redução de danos. E/OU Criação do curso de "Cuidador de Idosos

Informais" para cuidadores não profissionais e de curso técnico "Cuidador de Idosos"

no âmbito das Secretarias de Saúde e de Educação (PEP) com recursos para serem

executados diretamente por essas secretarias ou por convênios. E/OU Promover a

educação permanente para os médicos e profisionais de reabilitação (fisioterapeuta,

terapeuta  ocupacional,  educador  físico,  fonoaudiólogo,  odontólogo)  incluindo  a

temática do envelhecimento, geriatria e gerontologia, já definido no Estatuto do Idoso.

E/OU  Presença  de  profissional  especializado  no  atendimento  à  pessoa  com

deficiência (atenção básica, média e alta complexidade) no Vale do Jequitinhonha,

além da criação de condições de acesso para essas pessoas em todos os espaços .

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

AÇÃO: 2081 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:
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Devido  ao  aumento  da  população  idosa,  faz-se  necessário  o  treinamento  e  a

formação de familiares e técnicos para cuidar desse grupo, de forma adequada ao

Estatuto  do  Idoso.  Haverá  uma inversão  da  pirâmide  populacional,  com  50% da

população  mundial  constituída  por  idosos  em  2050.  Segundo  dados  do  IBGE,  o

percentual de idosos no Brasil é de 12% e há poucas políticas e ações efetivas para

este segmento que está em crescimento.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1477/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Mártin Wilhelm Kuhne (Instituição não informada) /  Mário Jose Lucas

Pereira (Associação Regional dos Terape (Abaeté)) / Maria Goretti Leão (Grupo de

Igualdade  Racial  (Barroso))  /  Joaquina  Júlia  Martins  (Conselho  de  Segurança

Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Gildázio Alves dos Santos

(Cons.  Mun.  de  Segur.  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  (Vespasiano))  /  Bruno

Pereira  de  Mello  (Conselho  de  Segurança Alimentar  de  Minas  Gerais  -  CONSEA

(Belo  Horizonte))  /  Daniella  Perdigão  Oliveira  (Cons.  Mun.  de  Segur.  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  (Vespasiano))  /  Luciana Soares de  Barros  (Instituição não

informada) / Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Cleonice Maria da Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:  Ampliação  e  implementação  do  Sistema de  Vigilância  Alimentar  e

Nutricional  -  Sisvan -,  para  garantir  o  monitoramento  da  situação de insegurança

alimentar  e  nutricional  da  população,  com  a  finalidade  de  aprimorar  as  políticas

públicas  de  Direito  Humano  à  Alimentação  Adequada.  E/OU  Retorno  da  Ação

Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional --

Sisvan - em Minas Gerais (Ação excluída), com metas financeiras de R$ 100.000,00

em cada ano do período.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

JUSTIFICAÇÃO:

A ação excluída possui interface com a Vigilância Sanitária mas tem foco e ações

distintas.  A ação  visa  fortalecer  e  implantar  as  ações  de  Vigilância  Alimentar  e
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Nutricional  como  um  dos  eixos  de  promoção  à  saúde  e  propõe,  inicialmente,  a

estruturação  das  ações  de  vigilância  por  meio  da  implantação,  fortalecimento  e

monitoramento  do  Sistema  de  Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  nos  municípios

contemplados  pelo  Projeto  Travessia  e  Brasil  sem  Miséria.  A  ação  tem  como

estratégia garantir a captação de dados contínuos sobre as condições nutricionais e

alimentares  da  população  de  0  a  7  anos  residentes  nos  referidos  municípios,

construindo  um  sistema  de  dados  contínuos  e  confiáveis.(-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1478/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Encaminhamento e divulgação nas escolas de informações sobre os

órgãos públicos de assistência e direitos dos alunos portadores de doenças como

transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade  -  TDAH -,  dislexia  e  transtorno

bipolar,  que  precisam  de  medicação,  bem  como  agilização  na  entrega  de

medicamentos de uso controlado.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1479/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Ampliação,  por  meio  de  concurso  público,  de  equipes  técnicas

capacitadas  de  vigilância  sanitária  com  o  objetivo  de  promover  educação  e

capacitação para os agricultores familiares, no atendimento das normas vigentes e

para os consumidores.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA:  238  -  VIGILÂNCIA EM  SAÚDE.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1480/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação de terapias complementares no Sistema Único de Saúde

-  SUS  -  como  homeopatia,  acupuntura,  fitoterapia  entre  outras,  disponibilizando

medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, reconhecidos ou aprovados pela Anvisa,

nas farmácias públicas. E/OU Incentivo à criação de programas para o mapeamento,

desenvolvimento  e  pesquisa  de  fitoterápicos  em  instituições  de  pesquisa,  ensino

superior  e  entidades  do  terceiro  setor,  considerando  as  culturas  construídas  em

comunidades tradicionais do Estado, como os quilombolas, indígenas e geraizeiros,

garantindo o direito de propriedade intelectual a essas comunidades.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA

SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1481/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Criação  de  protocolos  de  prescrição  de  fórmulas,  suplementos

alimentares e dietas especializadas para as pessoas com necessidades nutricionais

específicas,  de  todas  as  faixas  etárias,  garantindo  sua  liberação  e  concessão  à

população  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  pela  Secretaria  de  Estado  de

Saúde,  otimizando o  prazo de atendimento  às  demandas e  desburocratizando os

processos.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1482/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não
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informada)

PROPOSTA: Ampliação do valor dos benefícios do Programa Bolsa Família - PBF -,

por meio da criação de programa de transferência de renda do Governo do Estado,

com o objetivo de complementar o valor do piso básico do PBF de R$ 70,00 para R$

100,00, unificando os benefícios em um único cartão e acompanhando os reajustes

federais, com garantia de equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência

Social - Cras - para visita às famílias, para verificação das reais necessidades.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1483/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de uma rede de Casas de Apoio para acompanhantes de

crianças,  idosos,  e  pessoas  com  deficiência  que  necessitam  de  tratamento

prolongado  fora  do  domicílio  e  não  possuem  recursos  para  hospedagem  e

alimentação.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA:  44  -  REDES  INTEGRADAS  DE  SERVIÇOS  DE  SAÚDE.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1484/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Sergio Hirle de Souza (Espasso CONSEG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliação e descentralização das redes de atenção em média e alta

complexidade,  em  todo  Estado,  com  aumento  do  número  de  leitos  hospitalares,

principalmente em UTIs. E/OU Construção de um hospital geral, da rede Femig, no

Município de Teófilo Otoni, a fim de atender a população das regiões dos Vales do

Jequitinhonha, Mucurí e São Mateus.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde
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PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

AÇÃO: 4006 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS

GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Carência da população por serviços de média e alta complexidade hospitalar nessa

região. Além da dificuldade de acesso a esses serviços para outras regiões do Estado

devido à distância.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1485/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 pelo governo de Minas,

de acordo com a resolução nº 322/2003, do Conselho Nacional de Saúde, e extinção

das despesas com Ipsemg, Copasa e Polícia Militar da composição do percentual de

gastos em saúde do Estado.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1486/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Mártin Wilhelm Kuhne (Instituição não informada) /  Mário Jose Lucas

Pereira (Associação Regional dos Terape (Abaeté)) / Maria Goretti Leão (Grupo de

Igualdade  Racial  (Barroso))  /  Gildázio  Alves  dos  Santos  (Cons.  Mun.  de  Segur.

Alimentar e Nutricional Sustentável (Vespasiano)) / Joaquina Júlia Martins (Conselho

de  Segurança  Alimentar  de  Minas  Gerais  -  CONSEA (Belo  Horizonte))  /  Daniella

Perdigão  Oliveira  (Cons.  Mun.  de  Segur.  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável

(Vespasiano)) / Bruno Pereira de Mello (Conselho de Segurança Alimentar de Minas

Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Fortalecimento das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e

Nutricional  Sustentável  -  CRSANS  -  e  dos  Conselhos  Municipais  de  Segurança

Alimentar e Nutricional - Comseas - (já existentes e a criação de novos), por meio de
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infraestrutura,  recursos humanos e financeiros  para seu funcionamento,  suporte e

assessoria aos Municípios e da capacitação dos Conselheiros de forma permanente.

Ampliação da meta financeira para R$600.000,00 em cada ano do período

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO:  2046  -  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DO  CONSELHO  DE

SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta objetiva avançar na implementação de políticas públicas de SANS por

meio do fortalecimento da regionalização e descentralização da política estadual de

SANS, nos termos da Lei nº 15.982/06, dentro da estratégia do Governo do Estado de

cumprimento de diretrizes e metas referentes ao combate à popbreza e a redução

das  desigualdades  sociais  em  consonância  com  o  PMDI,  PPAG  e  LDO.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1487/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Andrea  Mismotto  Carelli  (Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria  Combate

Crime Organizado (Belo Horizonte)) / Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Minist.

Público - Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte)) / Maria Beatriz

de Oliveira (Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodu (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Criação de centros de atendimento à saúde da mulher,  que sejam

acessíveis  às  mulheres  com  deficiência  e  mobilidade  reduzida.  E/OU Ampliar  os

hospitais/centros de refência no atendimento à mulher, criança e adolescente vítimas

de  violência  sexual  nos  Municípios/regiões  do  interior  do  Estado.  Promover  a

estruturção física e de recursos humanos de hospitais ou unidades de saúde para o

desenvolvimento  dos  centros  de  referência  no  atendimento  à  mulher,  criança  e

adolescente  vítimas  de violência  sexual  nos  municípios  que  já  desenvolvem  esta

ação.  Mudança  de  finalidade  da  Ação  para  PROMOVER  A SAÚDE  reprodutiva,

ASSEGURANDO  ATENDIMENTO  UNIVERSAL,  INTEGRAL,  HUMANIZADO  E



1476
____________________________________________________________________________

ESPECIALIZADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES e especificidades para mulheres

negras, indígenas, com deficiência, adolescentes e homens, com a participação da

sociedade civil no monitoramento e avaliação das ações.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÃO: 4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

JUSTIFICAÇÃO:

Necessidade de  garantir  numa política  pública  estadual  voltada  para  a  atenção

integral deste público, sabidamente mais vulnerável à violência sexual, nos termos da

nota técnica do Ministério da Saúde. A nota técnica do Ministério da saúde sobre a

prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres

e adolescentes  dispõe sobre  as  instalações  físicas,  equipamentos e  instrumental,

recursos humanos, capacitação técnica, dentre outras providências essenciais para a

atenção  integral  das  mulheres,  crianças  e  adolescentes  vítimas  desse  tipo  de

violência.  Necessidade  de  reforçar  a  garantia  da  saúde  integral  da  mulher.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1488/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Contratação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em número

suficiente para atuação na assistência fisioterapêutica individual e coletiva nas áreas

de saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, da pessoa com

deficiência e outros em atividades de educação para a saúde junto à comunidade,

além  da  atuação  em  ambiente  escolar,  por  meio  da  elaboração  e  condução  de

programas de inclusão social, bem como projetos para a educação em saúde.

REDE: 2 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1489/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)
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PROPOSTA: Criação de bancos de leite humano.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1490/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação de hemocentros.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

AÇÃO:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1491/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Ampliação do quadro de nutricionistas, por meio de concurso público,

em  número  suficiente  para  atuar  nas  Superintendências  Regionais  de  Ensino  do

Estado, com atribuições nas escolas estaduais e municipais, visando o planejamento

e a execução de ações de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar

previstas  nos  princípios  e  nas  diretrizes  do  Programa  Nacional  de  Alimentação

Escolar -PNAE.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

AÇÃO: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1492/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Melhoria da assistência farmacêutica, com ampliação dos itens que

compõem a cesta básica de medicamentos gratuitos distribuídos pelo Sistema Único



1478
____________________________________________________________________________

de Saúde -SUS-, garantindo seu fornecimento à população, de forma universal, em

todos os níveis de assistência, de forma a permitir a continuidade dos tratamentos

sob monitoramento do controle social,  e inclusão, nessa cesta, dos medicamentos

disponíveis nos Programas "Farmácia Popular" e "Aqui Tem Farmácia Popular".

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

AÇÃO: 4420 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1493/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de um sistema virtual  de consulta sobre os medicamentos

disponibilizados pelo SUS, a partir  do princípio ativo do medicamento, e sobre os

procedimentos para sua obtenção.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 275 - INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1494/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Implantação  no  âmbito  da  Secretaria  do  Estado  de  Saúde  de

programa de atividade física de abrangência universal com instalação e manutenção

de equipamentos públicos e aparelhos ergonômicos para pratica de atividade física

em  parceria  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  com

acompanhamento e orientações de profissionais concursados de educação física e

fisioterapia e terapia ocupacional. E/OU

Criação e implantação de programas para atividade física da terceira idade,  em

parceria com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mata Verde - Condec.

E/OU
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Instalação de equipamentos para prática de atividades físicas nas dependências do

Condec,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  com

acompanhamento e orientação de profissionais de educação física e saúde.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 8 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1297 - GERAÇÃO SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1495/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Aplicação da Lei  n° 10.741/03 -  Estatuto  do  Idoso -  no  tocante  a

estruturação,  implantação  e  financiamento  sistemático  de  políticas  públicas  de

atenção à pessoa idosa,  para o  desenvolvimento  de  ações e  projetos  voltados à

promoção  e  à  defesa  dos  seus  direitos,  com  integração  das  políticas  públicas,

articuladas pela Política Estadual de Assistência Social,  com a criação de núcleos

especializados  da  Defensoria  Pública,  coordenadorias  do  idoso  e  instituição  de

Fundos Estadual e Municipais do Idoso, mediante aprovação dos conselhos gestores

e  com  ampla  divulgação,  para  dar  ciência  aos  usuários  sobre  seus  direitos;  e

implantação de programas intersetoriais de acolhimento e atendimento domiciliar de

idosos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –

SUAS.

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1496/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Realização de concurso público e efetivação do plano de cargos e

salários  para  os  trabalhadores  do  Sistema Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -,

conforme a NOB-RH e a Lei n° 12.435, de 2011, inclu sive pela Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Social - Sedese -, como forma de fortalecer as equipes regionais

de suporte aos Municípios.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1497/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Aprovação da criação do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria,

garantindo,  entre outros, recursos oriundos de tributação adicional  sobre  produtos

supérfluos, conforme previsto na Constituição Federal. E/OU

Aprovação do Projeto  de  Lei  n° 2.446,  de  2011,  cont emplando  em seu texto  a

gestão participativa e controle social.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1498/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Garantia  de  estabelecimento,  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -,  de  percentual  mínimo  de  5%  (cinco  por  cento)  do

Orçamento do Estado e dos Municípios para o financiamento da assistência social.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1499/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)
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PROPOSTA: Criação de mecanismo que possibilite a taxação de grandes fortunas,

tanto de pessoas físicas quanto de grandes empresas e instituições financeiras, para

financiar ações de promoção e proteção social e de transferência de renda para os

extremamente pobres.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1500/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  José  Fernandes  dos  Santos  Neto  (Secretaria  Estadual  de  Defesa

(Ribeirão das Neves)) / Liziane Vasconcelos Teixeira Lima (Associação Casa Novella

(Belo  Horizonte))  /  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva  (Conselho  Estadual  de

Promoção da Igualdade Racial (Belo Horizonte)) / Ivone Luiza de Macedo Moreira

Silva (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Inclusão  da  Escola  dos  Conselhos  Tutelares  na  proposta

orçamentária,  e  criação,  nos  Municípios,  a  partir  do  Estado,  de  um  sistema  de

formação  de  Conselheiros  Municipais,  capacitando-os  para  realização  de  suas

atribuições  e  funções,  garantindo  assim  maior  autonomia  e  tomada  de  decisão

qualificada  e  capacitação  continuada  de  todos  os  profissionais  das  políticas  de

assistência  social,  saúde,  educação,  transporte,  segurança  pública,  gestores

municipais,  3º  Setor,  sobre  a  temática  do  envelhecimento,  em  todos  os  seus

aspectos, da criança e do adolescente, da mulher vítima de violência, da pessoa com

deficiência,  igualdade racial  além das relações de etnias,  de  gênero e  orientação

sexual,  orientando-os, inclusive, para notificação dos casos de violência à rede de

proteção, às autoridades policiais,  núcleos especializados da Defensoria Pública e

demais órgãos competentes, e para o recebimento das demandas.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO: O trabalho com a família e com a comunidade antes da ocorrência

de violações de direitos é fundamental. é necessário mudar o parâmetro de atuação
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dos conselheiros através da melhor formação e sua integração com o sistema de

defesa social. Escola de Conselhos não vem abrangendo todo o Estado de Minas

Gerais e realizando sua função primordial, formação continuada dos cons de direitos

e tutelares. faz-se necessário ampliar e capacitar não somente a rede estadual, mas

também a rede social,  do Executivo aos técnicos das políticas públicas Apesar da

criação da Escola de Conselhos, a mesma não vem abrangendo todo o Estado de

Minas  Gerais  e  não  vem  realizando  sua  função  primordial,  que  é  a  formação

continuada dos conselheiros de direitos e tutelares. Dentro de um Estado em rede,

faz-se necessário ampliar e capacitar não somente a rede estadual, mas também a

rede social. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1501/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Wagner  Geraldo  Ramalho  Lima  (Defensoria  Pública  de  Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição

não informada)

PROPOSTA: Efetivação da legislação que regulamenta a Defensoria  Pública no

Estado, garantindo acesso à Justiça para aqueles que não têm condições de pagar

advogado ou que estão em condição de hipossuficiência jurídica, por meio de sua

estruturação;  assegurando  presença em todas  as  Comarcas,  com  capacidade de

atendimento a todos os Municípios, aumento do número de Defensores Públicos, com

concursos  periódicos  garantindo  equipe  técnica  (assistente  social  e  psicólogo)  e

administrativa.  Adicionar  R$  460.000,00  para  a  reforma  da  sede  da  Defensoria

Pública  em  Ribeirão  das  Neves,  na  Ação  4033.  Adicionar  R$2.128.000,00  de

investimento e R$4.000,00 de custeio na ação 4150, mantendo-se a meta física.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

JUSTIFICAÇÃO:

A Defensoria Pública possui, em Ribeirão das Neves, imóvel cedido pelo Estado,

onde ainda não foi inaugurada a nova sede em razão da necessidade de reforma em

virtude das escassez de recursos. A inauguração dessa sede, por meio desta emenda

parlamentar, propiciará a melhoria e a ampliação do atendimento à população carente
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de  um  dos  Municípios  com menor  índice  de  desenvolvimento  humano  de  Minas

Gerais. A defensoria pública necessita ampliar o seu sitema de informações de forma

a manter um repositório de todas as prestações jurídicas e da realidade vivida por

seus assistidos, acessível a todos os órgãos de atuação no Estado, propiciando o

aumento e a qualidade dos atendimentos prestados. A proposta parte de uma visão

integrada  da  realidade  e  necessidade  do  assistido.  Por  isso,  é  necessário  o

aparelhamento tecnológico da área de TI, especialmente em hardware. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1502/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Criação  e  implementação  de  programa  estruturador  de  reforma

agrária estadual para arrecadação (aquisição, destinação e desapropriação) de terras

e para o processo de implementação de novos assentamentos e fortalecimento dos já

existentes.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1503/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Estímulo à economia popular solidária por meio dos pontos fixos de

comercialização e do fortalecimento do Programa Estadual de Feiras, à agregação de

valor  pelo  processamento  de  baixa  escala,  microcrédito,  assistência  técnica  e

capacitação; e apoio às atividades de agricultura familiar, urbana e periurbana e de

economia popular solidária e garantia  de participação do Governo do Estado,  por

meio  de  previsão  orçamentária  no  PPAG  2012-2015,  para  o  cofinanciamento  de

projetos  federais,  em parceria  com os  Municípios.  E/OU Criação e  ampliação de

galpões  destinados  a  encaminhar  a  produção  excedente  oriunda  da  agricultura
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familiar para centros de distribuição - Ceasas -, para que os agricultores e cidadãos

possam adquirir produtos não produzidos no Município. Implantação de um Centro de

Comercialização Regional da produção agrícola, similar ao MLP da Ceasa,-MG - no

Jequitinhonha/Mucuri

Objetivos:

. Valorização do produto local

. Estímulo às economias local e regional

. Incentivo à agricultura familiar e de subsistência

. Inibição da ação de atravessadores

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

JUSTIFICAÇÃO: (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1504/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Ronaldo Antônio Pereira da Silva (Conselho Estadual de Promoção da

Igualdade  Racial  (Belo  Horizonte))  /  Cleonice  Maria  da  Silva  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Garantia,  por  parte  do  poder  público,  de  apoio  às  comunidade

tradicionais, quilombolas e indígenas na conquista de suas terras, visando garantir a

manutenção  de  seus  direitos  ancestrais,  costumes,  crenças  e  tradições,

possibilitando-lhes segurança alimentar e sustentabilidade, em reparação aos danos

históricos  sofridos  ao  longo  dos  tempos  em  contraposição  à  cobiça  de  grandes

empreendimentos  do  agronegócio  e  da  mineração  sobre  os  seus  territórios

tradicionais.  Garantia,  ainda,  da criação de política de apoio às comunidades que

contemple:

a) garantia de acesso diferenciado ao crédito agrícola, inclusive a fundo perdido;

b) incentivo à proteção do meio ambiente, por meio de programas como o Bolsa

Verde;

c) provisão e manutenção da infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento
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cultural, religioso, educacional, produtivo e habitacional;

d)  criação  e  desenvolvimento  de  projetos  alternativos  de  produção  agrícola,

respeitando seus costumes e tradições;

e) garantia de aplicação da tarifa social de energia para pessoas de baixa renda;

f)  disponibilização  gratuita  a  todos  os  povos  e  comunidades  tradicionais  e

quilombolas  de  máquinas  agrícolas,  mudas,  sementes  e  insumos  necessários  à

produção;

g) implementação de pequenas unidades de beneficiamento de alimentos com fins

de agregação de valor à produção e capacitação dos envolvidos para obtenção de

alvará sanitário;

h) implementação do Programa Federal Terreiros do Brasil em todo o Estado

Dobrar a meta física e financeira da referida ação. E/OU Aumento da meta física, de

3 para 13, e financeira, de 105.000 para 405.000

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO

AÇÃO: 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS

E COMUNIDADES TRADICIONAIS

JUSTIFICAÇÃO:

As  comunidades  tradicionais  abrangem  indígenas  e  quilombolas,  que  ocupam

diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Cada uma dessas comunidades possui

demandas  próprias  e  específicas  de  acordo  com  suas  características  culturais  e

sociais na forma de trabalhos para a agricultura.Considerando o grande número de

comunidades  indígenas  e  quilombolas  no  Estado,  observa-se  a  necessidade  de

ampliar a ação. São cerca de 450 comunidades quilombolas e aproximadamente 9

etnias. Portanto, solicitamos aumento da meta física de 3 para 13, considerando as

10 etnias indígenas, e meta financeira de R$105.000 para R$405.000 para apoio de

10 projetos a serem desenvolvidos,  sendo um projeto em cada comunidade,  para

custeio e investimento.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1505/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final
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PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Aprovação e implementação da Política Estadual para a População

em  Situação  de  Rua,  baseada  na  Política  Nacional  instituída  pelo  Decreto

Presidencial nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, com garantia  de recursos no

orçamento  do  Estado  para  cofinanciamento  dos  Municípios,  para  a  execução  de

programas  de  moradia,  de  serviços  de  acolhimento  institucional,  de  formação  e

qualificação  profissional,  com  incentivos  fiscais  para  empresas  que  oferecerem

oportunidades de emprego a essas pessoas, reforçando o acesso aos direitos sociais

nas  áreas  da  saúde,  educação,  trabalho,  habitação  e  assistência  social,  com

acompanhamento  de  comitês  estadual,  regionais  e  municipais  de  monitoramento

dessa política no Estado.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1506/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implementação, por meio de diretrizes, legislação e mecanismos de

apoio material e financeiro aos Municípios, das Diretrizes Nacionais para as Escolas

do  Campo  (Resolução  CNE-CEB  nº1,  de  2002,  e  nº  2,  de  2008),  superando

distorções  pedagógicas  e  desigualdades  regionais.  e  garantindo  o  acesso  e  a

permanência dos alunos nessas escolas, por meio da criação de novas escolas na

área rural e nas comunidades tradicionais.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

AÇÃO: 1 - ampliação e manutenção da rede de escolas do campo

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11281 - ESCOLA RURAL ATENDIDA

Unidade de medida: 78 - ESCOLA
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Finalidade da ação: Ampliar a rede de escolas no campo, por meio da construção

de novas unidades educacionais na zona rual, evitando-se o processo de nucleação.

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1507/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Garantia  da  implementação  e  fiscalização  de  políticas  de  ações

afirmativas que favoreçam o acesso, a permanência e o controle social no ensino,

visando  à  identificação  e  à  correção  das  desigualdades  e  injustiças  históricas

enfrentadas por mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência e pessoas que

vivem em extrema pobreza, entre outros grupos sociais excluídos.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 – PRÓ-ESCOLA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1508/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Cleonice Maria da Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:  Suplementação,  pelo  Estado,  do  valor  per  capita  da  alimentação

escolar pago pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, com

valores  equivalentes  aos  repassados  pelo  FNDE,  prioritariamente  para  alunos  de

escolas  públicas  localizadas  em  regiões  de  vulnerabilidade  e  risco,  fornecendo

alimentação no momento em que os alunos chegarem à escola.

Garantir na lei orçamentária - ação 2121 do programa 025, co-financiamento para

alimentação escolar de comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas) - R$ 0,10

por aluno para 10 mil alunos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

AÇÃO: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

JUSTIFICAÇÃO:

Nas  comunidades  tradicionais  encontram-se  atualmente  em  dificuldades  na
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aquisição adequada e eficinete na alimentação escolar. São crianças e adolescentes

que  se  encontram  em  dificuldades  nutricionai.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1509/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Melhoria  da  infraestrutura  física  e  funcional  das  escolas  públicas

estaduais,  inclusive  das  escolas  localizadas  em  áreas  de  povos  e  comunidades

tradicionais,  com avaliação e monitoramento transparentes para a sociedade, com

garantia  de  recursos  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -,

respeitando necessidades e especificidades das escolas, priorizando regiões com alta

vulnerabilidade  social,  garantindo  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e

mobilidade reduzida, serviços de saneamento, laboratórios (com ênfase para os de

ciências e de informática), biblioteca, quadra poliesportiva coberta e equipamentos

multimídia,  com previsão de espaços e  equipamentos  específicos  para  atividades

culturais.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 – PRÓ-ESCOLA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1510/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Expansão  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri  -  UFVJM  -  e  implantação  de  campi  em  cidades  do  Alto,  Médio  e  Baixo

Jequitinhonha. Implantação do campus da UFVJM nas demais cidades dos Vales,

uma vez que os campi de Diamantina e Teófilo Otoni não suprem toda a demanda

existente no nível de ensino superior.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  43  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO. (- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1511/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Vanessa Barçante Jota (Associação Mineira das Escolas Família Agrícola

-  AMEFA (Belo  Horizonte))  /  Gilmar  de  Souza  Oliveira  (Associação  Mineira  das

Escolas  Família  Agrícola  -  AMEFA (Belo  Horizonte))  /  Gildázio  Alves  dos  Santos

(Cons. Mun. de Segur. Alimentar e Nutricional Sustentável (Vespasiano)) / Marcela

Gervásio Guerra (Universidade Federal de Minas (Belo Horizonte)) / Adriana Santos

Nascimento Pereira (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG

(Belo Horizonte))  /  Ellen Vieira Santos (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Helenice Maria Batista (Associação Mineira

das Escolas Família Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte)) / Maria das Dores Ribeiro

(Escola Familia Agricola de Cam (Sem-Peixe)) / Cleonice Maria da Silva (Associação

Escola Família  Agroecológica de Araçuaí  (Araçuaí))  /  Marcos Vinicius  Dias  Nunes

(Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -  FETAEMG (Belo Horizonte))  /

Julio Cezar de Almeida Pacheco (Escola Família Agrícola Puris (Araponga)) / Fabiene

Meireles Murta (Associação da Escola Familia A (Itinga)) / Carlos Júnio Santos Batista

(Associação Escola Família Agroecológica de Araçuaí (Araçuaí)) / Ronald Henrique

Loyola  Silva  (Escola  Família  Agrícola  Bontempo  (Itaobim))  /  Marilene  Aparecida

Barbosa (Associação Mineira das Escolas Família Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte))

/  Maria  Araujo  de  Souza  (Associação  de  Desenvolvimento  (Veredinha))  /  Eliene

Ornelas  Amaral  (Associação Mineira das Escolas  Família  Agrícola  -  AMEFA (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:  Inclusão  de ação  no  programa 232  -  Escola  Família  Agrícola  que

destine recursos materiais e financeiros acessíveis e suficientes para ampliação da

rede de Escolas  Família  Agrícola  -  EFAs  -,  com a  criação de novas  unidades  e

garantia de apoio e assistência dos órgãos públicos de pesquisa e extensão rural

(Emater e Embrapa), para atender às demandas dessas escolas por infraestrutura,

educação  profissional  e  profissionais  qualificados,  respeitada  sua  autonomia

administrativa e pedagógica, em consonância com a Lei 14.614, de 2003, que institui

um programa de apoio às EFAs E/OU
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alteração do produto, unidade de medida e metas física e financeira da ação 4587 -

Atendimento  Escola  Família  Agrícola  Ensino  Médio  rural  integrado  à  educação

profissional rural em tempo integral.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

JUSTIFICAÇÃO: A Associação Mineira da Escola Família Agrícola é a entidade que

congrega,  anima  e  coordena  as  Escolas  Família  Agrícolas  que  ministram  ensino

fundamental e médio técnico profissionalizante, onde adota os quatro princípios da

pedagogia da alternância 1) uma associação gestora; 2) a pedagogia da alternância e

seus  instrumentos  metodológicos;  3)  a  formação  integral  dos  estudantes  e  4)  o

desenvolviemnto rural sustentável, através da formação educacional de jovens rurais,

da  promoção  da  educação  no  campo  e  da  agricultura  familiar,  conforme

regulamentação do parecer nº 01/2006 do CNE/CEB.

(...)

A retomada das ações vem ao encontro das necessidades reais para a promoção

da educação diferenciada, resguardando recursos para execução das atividades que

influenciam direta e indiretamente na formação dos jovens rurais.  Tal  modificação

trará  segurança  e  garantia  às  Efa's  para  planejar  e  gerir  suas  atividades

pedagógicas/administrativas (...).

(…) (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1512/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Criação  do  Sistema Estadual  de  Cultura,  em alinhamento  ao  que

estabelecem  a Lei  Federal  nº  12.343,  de  2010,  que  institui  o  Plano  Nacional  de

Cultura, e a Lei Federal n° 8.313, de 1991, Lei Rou anet, com vistas a articular as

ações dos diferentes entes federados  para a construção do Sistema Nacional  de

Cultura, contribuindo para a criação e execução das políticas públicas da área.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
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CULTURAL.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1513/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantir que os recursos da cultura sejam destinados a atividades e

grupos com identidade regional, tradicional e popular, evitando que esses recursos

financiem  eventos  de  massa  que  descaracterizam  a  identidade  cultural  das

comunidades.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA:  124  -  PROMOÇÃO  E  DIFUSÃO  CULTURAL.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1514/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Expansão  da  oferta  de  ensino  em  tempo  integral  e  definição  de

diretrizes  político  pedagógicas  para  esse  programa,  garantindo  a  infraestrutura

adequada e atendimento do programa Educação em Tempo Integral, específico para

alunos  das  escolas  do  campo  e  das  unidades  dos  sistemas  socioeducativo  e

prisional.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1515/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Valorização de todos os profissionais de educação do Estado e dos

Municípios, por meio do cumprimento mediato da Lei nº 11.738, de 2008, que institui

o Piso Salarial Profissional Nacional, respeitando os planos de carreira da categoria.
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REDE: 1 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1516/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Erradicar  o  analfabetismo  até  2015,  em  colaboração  com  os

Municípios, por meio do fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos - EJA -, de

incentivos financeiros para a assegurar a permanência dos alunos na escola e da

valorização dos educadores populares E/OU

Transformar o "Cidadão nota 10" em programa estadual de alfabetização do idoso

rural, executado pela Sedvam.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 179 - TRAVESSIA NOTA DEZ

AÇÃO: 1203 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10007 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: REDUZIR A TAXA DE ANALFABETISMO em todo Estado, POR

MEIO DE POLÍTICA PÚBLICA QUE PRIORIZE A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO A PROGRESSIVA CONTINUIDADE NOS

ESTUDOS.

JUSTIFICAÇÃO:

Minas  conta  com  22%  da  população  idosa  analfabeta.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1517/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação e expansão da rede pública de Educação Infantil  nos

Municípios por meio de apoio técnico e financeiro do Estado.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano



1493
____________________________________________________________________________

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

AÇÃO: 2074 -  APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL.  (-  À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1518/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantia de recursos orçamentários para implementação, expansão,

monitoramento e avaliação de cursos profissionalizantes, em parceria com escolas e

universidades públicas e privadas, ou pela criação de novas instituições de ensino

médio e superior, em todas as regiões do Estado, em todas as áreas de formação,

priorizando a pedagogia da alternância e garantindo vagas e meios de transporte

para os alunos, priorizando os que vivem em situação de pobreza.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

AÇÃO:  4605  -  GESTÃO  DO  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP). (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1519/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Wagner Maciel Silva (Conselho Regional do Serviço Social - CRESS 6ª

Região (Belo Horizonte)) / Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial -

CNM  (Belo  Horizonte))  /  Antônia  M.  Bacil  (Núcleo  de  Orientação  Vocacional  e

Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte)) / Maria José Bacil (Núcleo de Orientação

Vocacional e Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inserção de equipes exclusivas multidisciplinares nas escolas e nas

superintendências regionais de ensino, de acordo com a Lei 16.683, de 2007, com a

presença  de  psicólogos,  pedagogos,  fonoaudiólogos,  assistentes  sociais,

nutricionistas,  professores  de  educação  física  e  fisioterapeutas,  por  meio  da

realização  de  concursos  públicos  estaduais  e  municipais  obrigatórios,  visando ao

planejamento e à execução de ações de formação para a cidadania e de inclusão
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social,  com  o  envolvimento  das  famílias  e  da  comunidade,  em  parceria  com  os

Centros de Referência de Assistência Social - Cras. E/OU

Criar nova ação no programa 015 - Educação para crescer, denominada "Território

Educativo  em  Rede",  com  a  finalidade  de  articular  os  equipamentos  e  políticas

públicas no território de referência das escolas, com vistas a garantir a proteção e o

acompanhamento social das crianças e jovens das escolas públicas com meta física

= 3, unidade de medida "território" e meta financeira R$ 300.000,00. E/OU

Criação  de  programa socioeducativo  e  familiar  a  ser  realizado  nas  escolas  de

ensino fundamental e médio em parceria com ONG compreendendo pesquisas para

diagnóstico  social  e  desenvolvimento  de  atividades  apropriadas  à  demanda  com

capacitação do educador  para  melhorar  o  desempenho  profissional  com base na

educação emocional.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

JUSTIFICAÇÃO:

Foi  extremamente  discutido  no  Seminário  Legislativo  Erradicação da Pobreza  e

Desigualdade, bem como no Fórum segurança nas escolas - por uma cultura de paz,

a necessidade urgente de ações que visem a articulação da rede de proteção social

para atendimento aos alunos, buscando uma articulação da escola e das políticas

públicas em determinado território. Proposta 279: Criar alternativa para a ociosidade

dos alunos, desenvolver o empreendedorismo nos jovens, diminuir a evasão escolar

e despertar  o aluno para o saber. O conhecimento é a fonte do capital que pode

atender  às  expectativas  dos  alunos.  Erradicar  a  violência,  o  desinteresse  do

aprendizado. Resgatar a educação de maneira preventiva e curativa com o intuito de

sanar os problemas existentes na educação.Conforme a Proposta de Ação Legislativa

nº  1.383/2010,  foi  aprovada  a  sugestão  do  Núcleo  de  Orientação  Vocacional  e

Aprendizagem para acompanhamento da educação emocional, que propicia maior e

melhor desenvolvimento do profissional.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1520/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não
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informada)  /  Bruno Pereira de  Mello  (Conselho de Segurança Alimentar  de Minas

Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)

PROPOSTA:

Criação de Programa Estadual de Agroecologia que contemple:

a) criação de linha de crédito específica;

b) apoio à pesquisa e desenvolvimento voltados para a produção;

c)  capacitação  profissional  na  interação  com  os  saberes  produzidos  pelas

populações tradicionais;

d) assistência técnica especializada e sistema de garantia social;

e) criação de bancos de sementes crioulas;

f) apoio na comercialização por meio de feiras locais e regionais;

g) estímulo ao consumo ético e solidário;

h) apoio ao turismo ecológico e artesanato, com linhas de crédito específicas;

i) desoneração tributária.

Criar nova ação para apoiar o desenvolvimento de tecnologias sociais aplicadas à

agricultura urbana e periurbana, com ênfase na agroecologia.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

JUSTIFICAÇÃO:

Apoiar financeiramente projetos de instituições públicas e/ou da sociedade civil sem

fins  lucrativos  que  desenvolvam  atividades  de  agricultura  urbana  e  periurbana  e

agroecologia.  Base  legal:  Lei  Delegada  nº  180/2011  e  Lei  nº  15.973/2006.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1521/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Inclusão de indicadores referentes ao acesso à Justiça (presença de

Defensoria  Pública  na  localidade)  na  formatação  de  índices  de  desenvolvimento

social, fortalecendo a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos humanos.

REDE: 70 - Programas Especiais
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PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1522/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Bruno Pereira de  Mello  (Conselho de Segurança Alimentar  de Minas

Gerais - CONSEA (Belo Horizonte) / Vilson Luiz da Silva (Federação dos Trab. na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)

PROPOSTA: Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 11.947, de 2009, com

acompanhamento pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE - e pelo Conselho de

Segurança Alimentar - Consea - e cumprimento da legislação de Segurança Alimentar

e Nutricional - SAN -, que estabelece a compra de produtos da agricultura familiar e

urbana e o preparo de alimentos saudáveis e compatíveis com a cultura local com a

participação das comunidades locais. Efetivação da aquisição mínima de 30% (trinta

por  cento)  dos  gêneros  alimentícios  de  agricultores  familiares,  determinada  pelo

Programa Nacional  de Alimentação Escolar,  em todos os Municípios  mineiros  por

meio de atuação dos órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater - oficiais

e do terceiro setor na organização, produção e venda dos produtos.

Reordenamento de meta física e financeira da ação 1218, entre os anos 2012 e

2015:

2012:  ampliar  500  unidades  na  meta  física  e  R$500.000,00  reais  na  meta

financeira;

2013:  ampliar  2.000  unidades  na  meta  física  e  R$4.500.000,00  reais  na  meta

financeira;

2014: manter

2015: reduzir 2.000 unidades na meta física e R$5.000.000,00 na meta financeira

Ampliar no ano de 2012 as ações para o "fortalecimento da agricultura familiar para

o  abastecimento  alimentar",  ou  seja,  é  preciso  incorporar  todas  as  regiões,  não

apenas as que constam hoje.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

JUSTIFICAÇÃO:



1497
____________________________________________________________________________

Para  maior  cobertura  e  representatividade  da  agricultura  familiar  nop  Programa

Cultivar, Nutrir  e Educar, propõe-se anteciparas metas físicas e financeiras do ano

2015 para os anos 2012 e 2013, tendo em vista o número de agricultores familiares

presentes nas três regiões priorizadas no período. A garantia da implementação do

programa alimentar depende das ações eficazes em todo o Estado. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1523/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação de núcleos itinerantes da Defensoria Pública que tenham

como  atribuição  atender  comunidades  rurais  e  tradicionais,  em  especial  os

assentamentos  e  acampamentos  de  trabalhadores  rurais  sem  terra.  E/OU

Implantação  de  de  núcleos  especializados  [da  Defensoria  Pública]  destinados  ao

atendimento de grupos vulneráveis (mulheres em situação de violência doméstica,

idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas, entre outros). E/OU Instalação do

Núcleo de Desfesa da Mulher - NUDEM - no âmbito da Defensoria Pública, visando a

proteção da mulher vítimas de violência na Comarca de Patos de Minas, Sete Lagoas

e região, bem como instalação e aparelhamento de juizados especiais de violência

doméstica e familiar  contra a mulher,  Divinópolis,  com coordenação da Defensoria

Pública,  e  composto  de  equipe  multidisciplinar,  sobretudo  assistentes  sociais  e

psicólogos, para atuação na defesa da mulher vítima de violência na região centro-

oeste e em toda região do Triângulo Mineiro.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

AÇÃO:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1524/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Cleonice Maria da Silva (Instituição não informada)
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PROPOSTA:

Estímulo às cadeias produtivas rurais, priorizando a agricultura familiar, inclusive de

povos e comunidades tradicionais, com apoio privilegiado ao modo agroecológico de

produção.

E/OU

Implementação  de  programas  de  treinamento,  financiamento  e  escoamento  da

produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, e de incentivo ao conhecimento

sobre agricultura tradicional, sementes crioulas e mudas nativas por meio da criação

de bancos de sementes locais.

E/OU

Permissão  de  livre  trânsito  dos  veículos  de  transporte  de  carga de agricultores

familiares  nos  pedágios  instalados  nas  rodovias  estaduais,  visando  facilitar  o

escoamento da produção e reduzir o custo para o consumidor final.

E/OU

Aumentar meta financeira de R$2.000 para R$2.000.000 e mudar a finalidade para:

"Implantar  pequenos  projetos  de  apoio  visando o  desenvolvimento  sustentável  da

agricultura familiar, INCLUSIVE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS (INDÍGENAS E

QUILOMBOLAS), (...)".

E/OU

Viabilização de infraestrutura coletiva de beneficiamento e incremento de valor dos

produtos  da  agricultura  familiar  e  desenvolvimento  da  logística  de  acesso  aos

mercados consumidores,  com ênfase para frutas,  apicultura,  derivados da cana e

mandioca.

E/OU

Fortalecimento da agricultura familiar, com projeto voltado especificamente para os

agricultores que migram para trabalhar no corte da cana-de-açúcar em SP.

E/OU

Criação de políticas públicas voltadas à pecuária na região da Mata, implementando

incentivos  específicos  para  a  promoção  da  pecuária  sustentável,  com  apoio  à

pesquisa  e à  capacitação dos agricultores  familiares  em técnicas sustentáveis  de

manejo.
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E/OU

Implementação de programas que visem incentivar a criação de cooperativas para

a agricultura familiar ou pequenos produtores, visando levar tecnologias, escoamento

dos produtos diretamente aos centros de abastecimento.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

JUSTIFICAÇÃO:

Sendo a agricultura familiar a base da economia da sociedade brasileira, precisa de

recursos que atendam à demanda para que possam ser  realizados projetos  para

atender à agricultura familiar, incluindo todas as comunidades tradicionais, indígenas

e quilombolas. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1525/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Ampliação do número de instituições acolhedoras para acolhimento

transitório de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência,

vítimas  de violência,  em situação de risco  e  vulnerabilidade,  em  qualquer  dia  da

semana  e  horário,  de  acordo  com  a  demanda,  por  período  necessário  à  sua

reestruturação,  resguardando  o  sigilo  de  seu  acolhimento.  Implantação  de

metodologia e sistema integrado de atendimento a crianças e adolescentes inseridos

em programas de acolhimento institucional, com vistas a sua rápida reintegração à

família de origem ou substituta.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: 4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1526/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final
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PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Mariana de Resende Franco (Colegiado Gestores Municipais de Assist.

Social  MG - COGEMAS (Belo  Horizonte)  /  Cristiane Nazareth da Silva  (Conselho

Estadual  de  Assistência  Social  -  CEAS  (Belo  Horizonte)  /  Cleonice  Toá  Kanyãn

Pankararu (Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte)

PROPOSTA:  Ampliar  meta  financeira  para  R$7.196.484,00  de  modo  a  destinar

R$3.276.744,00 para investimento em infraestrutra de Cras, restaurando a ação como

estruturadora do SUAS, garantindo recursos para implantação, implementação, apoio

técnico e custeio de mais Centros de Referência de Assistência Social - Cras - em

todos os Municípios mineiros, inclusive em comunidades indígenas, priorizando os

Municípios que possuem alta incidência de pobreza e área rural muita extensa. E/OU

Destinação de recursos na ordem de R$1.000.000,00 para aquisição de veículos para

os Centros de Referência de Assistência Social e para os Conselhos Tutelares para o

desenvolvimento  da  busca  ativa,  aprimorando  os  mecanismos  de  identificação  e

localização das famílias situadas abaixo da linha da pobreza na articulação com as

políticas  municipais  de  educação,  saúde,  habitação  e  segurança  alimentar,  entre

outras,  e  com  a  rede  socioassistencial  local,  com  realização  de  diagnósticos

periódicos que demonstrem as reais demandas da infância e da adolescência em

especial na região do Vale do Jequitinhonha.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

AÇÃO:  4234  -  CO-FINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO:

Para a consolidação do Suas nos municípios mineiros é necessário apoio financeiro

dos  municípios  para  implantação  do  Cras  e  não  só  para  custeio  das  ações.  Os

valores propostos estão em consonância com a Resolução nº 369/2011, do Conselho

Estadual  de  Assistência  Social,  que  aprova  a  proposta  orçamentária  do  Fundo

Estadual  de  Assistência  Social  -  FEAS  -  para  o  exercício  de  2012.  Os  povos

tradicionais  (indígenas  e  quilombolas)  estão  localizados  em  diversas  regiões  do
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Estado e precisam de programas e ações específicas para enfrentar situações de

risco  social  e  vulnerabiliades  a  que  estão  expostos,  principalmete  a  comunidade

Maxacali. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1527/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Kátia Ferraz Ferreira (Centro de Vida Independente de Belo Horizonte

(Belo Horizonte)) / Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso -

CEI (Belo Horizonte) / Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do

Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Erradicação da exclusão digital,  via  expansão e fortalecimento dos

CVTS  e  Telecentros,  utilizados  inclusive  para  a  capacitação  em  tecnologia  de

alimentos, bem como via inclusão de espaços de convivência digital na política de

direitos humanos, para atendimento à população idosa, com unidade orçamentária

própria  para  sua  replicação  nas  diversas  regiões  do  Estado,  com  alocação  de

recursos específicos para atender 10 municípios.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA: 108 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Finalidade  da  ação:  ampliar  e  GARANTIR  A FUNCIONALIDADE DA REDE DE

CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS,  COM FOCO NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE

PARCERIAS COM VISTA À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA.

JUSTIFICAÇÃO:

A tecnologia de alimentos vem contribuindo para o desenvolvimento de produtos e

processos  e  pode  viabilizar  a  melhoria  do  nível  de  qualidade  nutricional  se  os

procedimentos de manufatura forem adequados à promoção da saúde. No que diz

respeito  aos  idosos,  essa  ação  foi  inicada  em  2009  por  iniciativa  do  Conselho

Estadual do Idoso - Minas Gerais, por da qual já foram capacitados mais de 1.000
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idosos em uma única unidade na Biblioteca Pública, tendo uma lista de espera de

mais de 2.000 idosos. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1528/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Ampliação  da  prestação  de  serviços  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural - Ater - pública, com financiamento exclusivo do Estado, desonerando

os Municípios do cofinanciamento, por meio do crescimento do quadro de pessoal

concursado ou, em nome desse, por organizações da sociedade civil, priorizando o

atendimento à agricultura familiar, e de assistência técnica diferenciada para povos e

comunidades tradicionais,  quilombolas e indígenas,  com foco na agroecologia,  no

associativismo, no cooperativismo, na qualificação e planejamento da produção, da

cadeia produtiva e prestação de serviços.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1529/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Mariana de Resende Franco (Colegiado Gestores Municipais de Assist.

Social MG - COGEMAS (Belo Horizonte)) /  Cristiane Nazareth da Silva (Conselho

Estadual de Assistência Social - CEAS (Belo Horizonte))  / Elvira Mirian Veloso de

Mello Cosendey (Instituição não informada)  /  Felipe Willer  de Araújo Abreu Júnior

(Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar a finalidade para "REPASSAR RECURSOS NAS MODALIDADES FUNDO A

FUNDO  E  CONVÊNIO  PARA  MUNICÍPIOS  E  ENTIDADES  NAS  AÇÕES  DE

PROTEÇÃO  ESPECIAL,  e  para  implantação,  pelo  próprio  Estado,  dos  serviços

regionalizados  de  Proteção  Social  Especial"  e  ampliar  a  meta  financeira  para

R$18.836.858,00  garantindo  recursos  para  implantação,  implementação,  apoio



1503
____________________________________________________________________________

técnico e custeio de Centros de Referência Especializados de Assistência Social -

Creas - e Creas-POP, em todos os Municípios, sobretudo nos Municípios com alta

incidência de violação de direitos, e priorizando populações que estão desassistidas

hoje,  principalmente  a  rural,  povos  e  comunidades  tradicionais  e  população  em

situação de rua.  E/OU Destinar  R$35.000.000,00 para  implantar  equipe social  de

abordagem de rua  e  central  de  informação para  207 municípios  que já  possuem

Creas. E/OU Destinar recursos para melhoria, adequação e criação das instituições

de longa permanência, de baixo custo ou gratuitas, para idosos de baixa renda na

região central.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

AÇÃO:  4236  -  CO-FINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

JUSTIFICAÇÃO:

O  PMDI  coloca  como  estratégias  o  desenvolvimento  de  programas  e  ações

integradas  de  prevenção  à  violência,  DST,  gravidez  na  adolescência  e  outras

violações de direitos. o Creas é o equipamento que viabiliza a execução de serviços

de proteção especial para famílias e indivíduos nessas situações. A responsabilidade

para  implantação  do  Creas  regionais  é  do  Estado.  A proposta  se  justifica  pela

necessidade de consolidação do Suas e de ampliar  investimento para a proteção

social especial. O valor proposto está de acordo com a Resolução nº 369/2011 do

Conselho Estadual  de Assistência Social,  que aprova a proposta orçamentária do

Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  -  FEAS  -  para  o  exercício  de  2012.  Esta

medida, embora esteja prevista na proteção social de alta complexidade do Suas, não

tem recebido  a  devida  atenção.  No Estado,  a  única ação efetiva  nesta  área é  o

Dignaidade, desenvolvido pelo Servas. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1530/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)
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PROPOSTA: Criação e execução da lei de responsabilidade social no Estado, com

previsão de fundo e conselho de controle próprios, estabelecendo compromissos de

investimento e visando ao controle social das políticas públicas.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1531/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Implementação  e  vinculação  do  planejamento  de  políticas  de

emprego, trabalho e formação profissional às políticas regionais de desenvolvimento

local, com foco em:

a) geração de emprego e renda;

b) cursos de capacitação profissional direcionados à economia local;

c) inclusão produtiva e desenvolvimento de empreendimentos coletivos e individuais

autogestionários;

d)  priorização  de  investimento  em  Municípios  com  alto  índice  de  pobreza  e

destinação  de  recursos  para  ONGs  que  já  desenvolvam  projetos  sociais  de

capacitação para o mercado de trabalho;

e)  criação  de  frentes  de  trabalho  urbanas  e  rurais,  ressalvados  os  cuidados

ambientais e os direitos trabalhistas;

f) incentivo a empreendimentos que aproveitem mão de obra local;

g) concessão ao microempreendedor de carência das obrigações contratuais, pelo

prazo de 24 meses.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1532/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)
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PROPOSTA:  Criação,  ainda  em  2012,  da  Secretaria  Estadual  de  Políticas  de

Promoção para a Igualdade Racial e Combate à Discriminação, como resposta às

questões étnico-raciais, quilombolas e à grande dívida de reparação histórica ao povo

negro e afrodescendentes.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1533/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Eduardo Nascimento (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Estabelecimento de cronograma de 2012 a 2015 para que o Governo

do Estado e a Secretaria  de Estado de Meio Ambiente equacionem o passivo de

Regularização Fundiária nas Unidades de Conservação, com recuperação ambiental

e apoio social às famílias, inclusive com geração de trabalho e renda.

E/OU

Criação de ação voltada para a regularização fundiária de unidades de conservação

já existentes.

Unidade orçamentária: Instituto Estadual de Florestas

Produto: : Área regularizada. Medida: Hectare

Regionalização: Estadual

Meta física anual: 75.000 hectares

Meta financeira anual: a verificar

E/OU

Regularização  fundiária  do  Parque  Estadual  Serra  Negra,  Município  de

Itamarandiba, como forma de reduzir o problema social causado pela decretação de

13.500  hectares  unidade  de  conservação,  atingindo  cerca  de  150  famílias  de

agricultores.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE
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CONSERVAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO:

A ação  4532  não  contempla  regularização  fundiária  em  UC's  já  existentes.  O

passivo é de cerca de 300.000 hectares, prejudicando cerca de 13.000 famílias de

agricultores. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1534/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantia de recursos nas leis orçamentárias, para fortalecimento da

rede de proteção à mulher vítima de violência e em situação de risco social, por meio

de equipamentos públicos especializados,  como abrigos,  delegacia  da  mulher,  no

Municípios e Microregiões, em conformidade com a organização judiciária do Estado

E/OU  Instalação  de  Núcleo  de  Defesa  da  Mulher  -  Nudem  -  na  Comarca  de

Governador Valadares, com equipamentos e mobiliário adequados e equipe técnica

multidisciplinar capacitada para o atendimento.

E/OU Reimplantação de Delegacia Especial da Mulher.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: 4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1535/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Diferenciação  das  tarifas  de  energia  elétrica,  reassentamento  em

áreas agricultáveis, indenização pelas benfeitorias e lavouras e garantia de apoio à

nova produção,  como formas de compensação aos atingidos pela construção das

barragens destinadas à produção de energia ou por atividades das mineradoras.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
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PROGRAMA:  54  -  ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO. (-  À  Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1536/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Imediata suspensão de todos os grandes projetos  que vêm sendo

executados em Minas Gerais, como construção de barragens e mineradoras, que não

levam  em  consideração  os  direitos  humanos  e  o  meio  ambiente,  até  que  sejam

realizadas vistorias  e consulta  popular,  a  fim de reconhecer  todos os direitos  das

populações atingidas,  tais  como o reassentamento,  escola,  estradas,  alimentação,

saúde, cultura, trabalho, água, entre outros.

REDE: 5 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1537/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  José  Aparecido  Gonçalves  (Fórum  Estadual  Lixo  e  Cidadania  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Criação de mecanismo de cofinanciamento para a implantação da coleta seletiva

nos  Municípios,  com contratação de associações e  cooperativas  de catadores de

materiais recicláveis.

E/OU

Apoio técnico na formalização de catadores em associações e cooperativas, para a

estruturação de galpões de triagem, com aquisição de equipamentos.

E/OU

Assegurar  o  Bolsa  Reciclagem  como instrumento  para  pagamento  por  serviços

ambientais às associações e cooperativas de catadores de material reciclável.

E/OU

Implementar  políticas  públicas  de  desenvolvimento  sustentável  no  território

metropolitano e incentivo aos Municípios, por meio de consórcios públicos e/ou ppp's,
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para  o  tratamento,  transbordo  e  destinação  final  de  resíduos  sólidos,  incluindo  a

implementação de coleta seletiva,  com inclusão socioprodutiva dos catadores e o

desenvolvimento de políticas de aproveitamento energético no setor.

E/OU

Apoio para implantação da coleta seletiva nos Municípios, inclusive por meio de

alteração do critério "meio ambiente" do ICMS Solidário,  com prioridade e suporte

para as entidades associativas de catadores.

E/OU

Criar Ação de Implantação e gestão do pagamento por serviços ambientais - Bolsa

Reciclagem

Finalidade:  Estruturar  e realizar  pagamento por  serviços ambientais  de  catação,

segregação e destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores

de materiais recicláveis, por meio das Associações ou Cooperativas de Catadores.

U.O.: Feam

Produto: Associação/Cooperativa atendida

Unidade de Medida: Associação/Cooperativa

Metas física 60; 90; 120; 150 e financeira 3; 4,5; 6 e 7,5 milhões em cada ano do

período. Região Estadual

E/OU

Implantação e implementação de unidades de triagem para separação de materiais

recicláveis  nas  regiões  do  semiárido,  e  apoio  às  iniciativas  e  aos  projetos  já

existentes.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 222 - RESÍDUOS SÓLIDOS

JUSTIFICAÇÃO:

Implementação da Bolsa Reciclagem, em consideração à relevância dos serviços

ambientais prestados pelos Catadores. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1538/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Ellen Vieira Santos (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -
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FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração da finalidade para: "Garantir, por meio da cooperação dos

entes federados, transporte escolar de qualidade aos alunos do ensino fundamental e

médio  das  redes  municipais  e  estadual,  visando  à  promoção  do  acesso  e

permanência  na  escola  em  número  suficiente  para  atender  aos  alunos  da  rede

estadual, especialmente os residentes nas áreas rurais".

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

AÇÃO: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICAÇÃO:

A garantia do direito de acesso e permanência de crianças e jovens nas escolas,

nos  Municípios  em  que  ocorreu  o  processo  de  nucleação  das  escolas  rurais,

perpassa pela garantia do transporte escolar de qualidade e com segurança, com

orçamento  suficiente  para  atender  a  demanda.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1539/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Destinação  de  recursos  do  Estado  para  melhoria  das  estradas

vicinais, pavimentação, conservação, manutenção e sinalização das estradas rurais

de acordo com a necessidade de cada local, seja ligando as sedes municipais, seja

entre distritos, de modo a facilitara logistica comercial dos produtos provenientes da

agricultura familiar e melhorar as condições do transporte escolar. E/OU

Criação de programa em caráter permanente, de melhoria de estradas vicinais para

solucionar pontos críticos e perenizar as principais estradas da região de Mucuri e

Jequitinhonha, de ligação por via asfáltica das regiões do Alto Jequitinhonha, Leste,

Mucuri e Zona da Mata, ligando Santa Maria do Suaçuí a Governador Valadares, com

o  objetivo  de  potencializar  e  promover  o  desenvolvimento  territorial  integrado  e

sustentável dessas regiões. E/OU
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Priorização, no âmbito do programa "Caminhos de Minas", dos seguintes trechos:

a) LMG 677 - Virgem da Lapa - Lilivéldia - Berilo - Iticatuí

b) MG 114 - Coronel Murta - Virgem da lapa

c) MG 308 - Capelinha - Itamarandiba

d) LMG 678 - Araçuaí - Novo cruzeiro E/OU

Destinação de recursos do Estado para pavimentação, conservação, manutenção e

sinalização das estradas rurais, de acordo com a necessidade de cada local,  seja

ligando  as  sedes  municipais,  seja  entre  distritos,  de  modo  a  facilitar  a  logística

comercial dos produtos provenientes da agricultura familiar e o transporte escolar.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 35 - MINAS LOGÍSTICA

AÇÃO: 1110 - CAMINHOS DE MINAS. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1540/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Fomento à produção de estudos em Tecnologia Assistiva por meio da

criação de linhas de financiamento e pesquisa em editais da Fundação de Amparo à

Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  228  -  PESQUISA,  DESENVOLVIMENTO  E  INOVAÇÃO.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1541/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de incubadoras para empreendimentos econômicos solidários

e individuais, de pequeno e de microporte, em conjunto com instituições de ensino

superior, com base na Política Estadual de Economia Popular Solidária, orientando as

comunidades  no  desenvolvimento  do  seu negócio  com  foco na vocação local  da

região  e  no  desenvolvimento  de  empreendimentos  familiares.  E/OU  Criação,
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consolidação, divulgação e fomento por meio de incentivos, inclusive financeiros, de

consórcios  e  arranjos  produtivos  locais  entre  instituições  sociais  e  ambientais,

potencializando  o  surgimento  de  estruturas  de  produção  descentralizadas  que

utilizem tecnologias sociais bioeficientes, priorizando tais estruturas na solução das

grandes demandas regionais do Estado.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1542/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de periódico, com financiamento da Fundação de Amparo à

Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig- , apoiando e divulgando as linhas de pesquisa

e o mapeamento de tecnologias sociais e de empreendimentos solidários, conferindo-

lhe ampla divulgação, inclusive pela internet.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  259  -  PROGRAMA  DE  APOIO  À  INDUÇÃO  E  À  INOVAÇÃO

CIENTÍFICA E  TECNOLÓGICA PARA O  DESENVOLVIMENTO  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1543/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Saulo  de  Souza  Queiroz  (Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico - Sede (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Implantação do serviço de telefonia fixa e movel e de transmissão de

dados  na zona rural,  nos distritos  e nos povoados  do Estado.  E/OU Destinar  R$

250.000.000 ao programa Minas Comunica II.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 29 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

AÇÃO: 1263 - MINAS COMUNICA II
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JUSTIFICAÇÃO:

Proposta 59 do Documento Final do SLPD. Para o programa Minas Comunica I a

janela orçamentária ficou em torno de 200 milhões de reais.

O valor de R$ 20 milhões e quinhentos é insuficiente, uma vez que o Governo de

MG irá buscar o apoio da ALMG, com investimentos e financionamentos internos e

internacionais e uma vez também que o programa Minas Comunica I ficou em torno

de 200 milhões de reais, se possível e após informação à Seplag. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1544/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação da região administrativa do Vale do Aço, desvinculando-a da

região do Vale do Rio Doce e possibilitando que esta ultima seja incluída na área de

abrangência da Sudene e do Idene.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA:  197  -  ORDENAMENTO TERRITORIAL DE  MINAS  GERAIS.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1545/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Eduardo Nascimento (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))  /  Marlene Antônia de  Oliveira  Teixeira  (Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais de Ibirité (Ibirité)) / Anilson Soares Pinheiro (Câmara Municipal

de Joaíma (Joaíma)) / Sergio Hirle de Souza (Espasso CONSEG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: "Implementação de políticas públicas de mapeamento e intervenção

em  áreas  com  alto  índice  de  utilização  de  agrotóxicos,  incluindo  programas  de

conscientização,  monitoramento  da  saúde  dos  trabalhadores  rurais,  fiscalização,

capacitação  no  uso  adequado  dos  defensivos  agrícolas  e  capacitação  de

profissionais na área tecnológica para desenvolver defensivos naturais e alternativas

ecológicas que não provoquem efeitos colaterais". Alterar a finalidade da Ação, incluir
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a  expressão  "rurais,  urbanos  e  periubanos"  logo  após  a  expressão  "orientar  os

agricultores". Dobrar as metas físicas e financeiras da ação 1194 no período de 2012

a 2015. E/ OU

Duplicar as metas físicas e financeiras do ano de 2012 para a região Jequitinhonha/

Mucuri.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 28 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

AÇÃO:  1194  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Essa proposta de alteração tem como objetivo garantir que essa Ação contemple

todas  as  categorias  de  agricultores.  Hoje  em  dia,  os  agricultores  urbanos  e

periurbanos  têm  dificuldade  em  acessar  as  políticas  públicas  da  agricultura.  É

necessário  o  aumento  das  metas  físicas  e  financeiras  considerando  o  tamanho

geográfico das regiões e o baixo IDH. Lembramos da tradição da região de atividades

ligadas a zona rural,  evitando-se com a proposta a promoção do êxodo rural e o

aumento da pobreza. E/OU

As  metas  físicas  e  financeiras  precisam  ser  dobradas  para  haver  um  impacto

positivo significativo. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1546/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implementação de programa de Habitação de Interesse Social, para

famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único - CadÚnico -, prioritariamente

aquelas com renda inferior a um salário mínimo, aquelas em situação de rua e de

ocupação e as comunidades tradicionais, a exemplo das comunidades indígenas e

quilombolas, que tenha como sustentação financeira recursos não onerosos de fontes

federais,  estaduais  e municipais,  com o parcelamento dos emolumentos cartoriais

juntamente  com  as  parcelas  do  valor  do  imóvel,  desburocratização  dos

procedimentos para a aquisição do imóvel e com fiscalização adequada. E/OU
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Destinação  de  parcela  das  moradias  dos  programas  habitacionais  do  Governo

federal e estadual para população de rua, os catadores de papel e as comunidades

tradicionais. E/OU

Destinação de recursos para construção de casas populares no Vale do Mucuri.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 29 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

AÇÃO:  4648  -  CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1547/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Elaboração de leis estaduais e municipais que assegurem dotações

orçamentárias para programas de provisão e melhoria habitacionais que contemplem

acompanhamento de obras, fiscalização, padrão de qualidade e gestão de custos,

garantindo  assistência  técnica  gratuita  para  as  famílias  vítimas  de  fenomenos

naturais, residentes em áreas de risco e que forem contempladas com doação de

terrenos  regularizados  e  urbanizados,  criação  de  condições  mais  seguras  e

confortáveis  as  pessoas  nas  operações  urbanas  que  envolvemremoções  e

realocações, atendendo à demanda de famílias sem casa, em situação de rua e de

ocupação. ( Proposta 65 Documento Final ) E/OU Alteração da regionalização para

"Estadual" e alteração da meta física para 1000, considerando o déficit habitacional

do público dos povos indígenas

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 276 - MORAR EM MINAS

AÇÃO:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

JUSTIFICAÇÃO:

O déficit habitacional entre os povos indígenas tem sido elemento que dificulta o

exercício pleno da cidadania entre esse público. O aumento da oferta de moradia é
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importante  para  a  vida,  com  dignidade,  dos  povos  indígenas.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1548/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Criação  de  programas  de  qualidade  ambiental  a  partir  do

desenvolvimento de tecnologias sociais, limpas e de manejo sustentável, priorizando

a agricultura familiar, as áreas de assentamento, os Arranjos Produtivos Locais - APLs

- e as populações tradicionais.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA: 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO:  4577  -  PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1549/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Fortalecimento  da  política  de  atração  de  investimentos  e

empreendimentos  para  as  regiões  mais  pobres  do  Estado,  como  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri, por meio de incentivos à agregação de valor aos produtos

básicos regionais.

E/OU

Elaboração de leis estaduais e municipais que controlem, monitorem e estabeleçam

uma  gestão  descentralizada,  buscando  o  desenvolvimento  sustentável  quanto  à

exploração das riquezas do Vale, especificamente de granito.

E/OU

Implementação de política de incentivo fiscal específica para regiões de fronteira,

no caso da Zona da Mata, com o objetivo de evitar a migração de empresas para

outros Estados.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
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PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

AÇÃO: 4629 - PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS. (-

À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1550/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Inclusão, como missão das instituições de ensino superior e institutos

de pesquisa vinculados ao Governo do Estado, do desenvolvimento e atendimento a

projetos baseados em tecnologias sociais e no uso de insumos e habilidades locais

para  as  regiões  de  menor  desenvolvimento  humano  do  Estado,  com  foco  nas

necessidades regionais.

REDE: 6 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1551/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Facilitação  do  acesso  das  populações  carentes  ao  sistema  de

patentes, por meio de divulgação e de subvenção econômica por parte do Estado

para  as  pessoas  de  baixa  renda  que  desejarem  registrar  suas  invenções  e  seu

patrimônio biológico, durante as etapas de: pedido de pesquisa, protocolo de pedido

de patente, pedido de patente e manutenção do pedido de patente.

REDE: 6 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1552/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)  /  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Efetivação da aquisição mínima de 30% (trinta por cento) dos gêneros

alimentícios  de  agricultores  familiares,  determinada  pelo  Programa  Nacional  de
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Alimentação Escolar, em todos os Municípios mineiros por meio de:

a)  desburocratização  do  acesso  do  agricultor  familiar  ao  programa  (requisitos

jurídicos), inclusive na obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP - ;

b) adequação das normas sanitárias ao modo e escala de produção da agricultura

familiar;

c) aumento do teto de fornecimento de cada produtor (atualmente de R$9.000,00

anuais);

d)  adoção  de  mecanismos  de  estímulo  aos  Municípios  com  base  na

implementação, de forma a atingir 50% (cinquenta por cento) de aquisição direta da

agricultura familiar;

e) valorização dos produtos agroecológicos, inclusive aqueles produzidos por povos

e comunidades Tradicionais.

Consolidação da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP - como instrumento para

acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -

para todas as comunidades tradicionais, independentemente de etnia, raça, cultura, e

para acampador da reforma agrária.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 1154 -  CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1553/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Transformação da Subsecretaria de Agricultura Familiar, vinculada à

Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  em

Secretaria de Estado.

REDE: 7 - (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1554/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não
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informada) / Eduardo Nascimento (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Consolidar o Programa Bolsa Verde, para pagamento aos agricultores

familiares e produtores rurais por serviços ambientais prestados,  com implantação

efetiva em todas as regiões do Estado, implementação do controle social, ampliação

do  período  de  inscrições  e  inclusão no referido  Programa,  até  2014,  de  300.000

hectares preservados.

E/OU

Alterar:

Produto para: área preservada

Unidade de Medida para: Hectares

Ampliar meta física e financeira da Ação:

Meta Física por ano: 75.000 / 150.000 / 225.000 / 300.000

Meta Financeira ano (R$): 15.405.318 / 30.000.000 / 45.000.000 / 60.000.000

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

AÇÃO: 4560 - BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA.

JUSTIFICAÇÃO:

Garantir  a  preservação  da  vegetação  nativa  e  do  meio  ambiente  através  do

pagamento por serviços ambientais.

Viabilizar o Programa Bolsa Verde. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1555/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Rômulo Luiz Campos (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Garantir  recursos  no  PPAG  para  continuação  e  expansão  do

Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR - no âmbito da região geográfica de

atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
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Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan - e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de  Minas Gerais  -  Idene -.  Implantação de fossas sépticas  e melhorias

sanitárias para comunidades rurais do semiárido, com financiamento das três esferas

do  governo  E/OU  Diminuição  em  50%  ou  eliminação  da  taxa  de  cobrança  dos

serviços  de  esgotos  da  Copasa  no  Baixo  Jequitinhonha  e  Mucuri.  Criação  de

programa especial de inclusão produtiva possibilitando o acesso às políticas públicas

de ATER e financiamento em municípios onde se concentram pobreza e migração

rural.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  50  -  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  DOS  VALES  DO

JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS

AÇÃO: 1244 - COMBATE À POBREZA RURAL

JUSTIFICAÇÃO:

Mais  de 100 mil  trabalhadores rurais  anualmente  migram para outras  regiões e

Estados, submetidos a condições penosas, em alojamentos precários, passam fome,

retornam doentes (inclusive com doenças transmissíveis), usando drogas, o sistema

desagrega famílias, existem muitos suicídios. 92% dos migrantes são membros da

agricultura  familiar  e sem acesso às políticas  públicas (financiamento  e  ATER).  A

mecanização  do  trabalho,  da  colheita  da  cana  e  do  café  vai  provocar  maior

desemprego,  aumento  a  pobreza  desses  milhares  de  trabalhadores,  apenas

qualificação profissional não resolve a situação - o agricultor familiar que cuidar da

terra,  produzir  alimentos,  não interessa em se transformar  em operário  de  outras

atividades. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1556/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada) / Rômulo Luiz Campos (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Priorização  da  agricultura  familiar  no  acesso  à  água  nos  meios

urbano,  periurbano  e  rural,  em  especial  nas  regiões  atingidas  por  déficit  hídrico

acentuado, comunidades com menos de 200 habitantes e estabelecimentos rurais da
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agricultura familiar,  privilegiando o uso de tecnologiasalternativas e envolvendo os

Municípios, as concessionárias de abastecimento público e demais organizações da

sociedade civil,  desde que satisfeitas as necessidades de abastecimento público e

dessedentação de animais, além de ações de preservação e produção de água.

Fortalecimento  e  ampliação  dos  programas  e  das  ações  de  convivência  com o

semiárido e produção de alimentos no Vale do Jequitinhonha:

a) ampliação das estratégias de implantação de tecnologias sociais de captação e

armazenamento de água de chuva, água por gravidade, prioritariamente barraginhas

e açudes, além de poços artesianos, para acesso à água para consumo e produção

de alimentos, inserindo como base as tecnologias limpas e renováveis como matriz

energética;

b) estabelecimento de novas parcerias e manutenção das parcerias já existentes

com entidades e organizações da sociedade civil;

c)  estabelecimento,  pelo  poder  público  estadual,  de  parcerias  com  os  poderes

públicos  municipais,  para  disponibilização  de  máquinas  para  as  escavações,

contenções e construção de barraginhas necessárias;

d) universalização do programa Água para Todos;

e)  criação e implantação de aquedutos tanto  das cidades  como de suas zonas

rurais;

f)  contratação,  pelo Estado,  de gestores de  recursos hídricos,  com enfoque em

bacias hidrográficas, afim de garantir água em quantidade e qualidade, em todas as

regiões do Estado

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  50  -  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  DOS  VALES  DO

JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS

AÇÃO: 1240 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A

ÁGUA

JUSTIFICAÇÃO:

As comunidades com menos de 200 habitantes precisam ter acesso às políticas

públicas. Muitos agricultores familiares, principalmente no semiárido, não têm acesso

à água; muitas pessoas ficam doentes através do consumo de água suja e falta de
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sanitários.  Por  isso  sugerimos  esta  proposta  como  prioridade,  para  que  estas

pessoas sempre colocadas à margem, não continuem excluídas.  O problema tem

solução. A água é universal, sem água não existe vida. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1557/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Mauro Ambrósio da Silva Júnior (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ação nova: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA

RESIDÊNCIAS DE  FAMILIAS  DE AGRICULTORES  CARENTES DA REGIÃO DO

SEMI-ÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA, UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

REGIÕES. Para NORTE DE MINAS e JEQUITINHONHA/ MUCURI com meta física

800 e financeira R$ 240.000,00 em cada ano do período.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

JUSTIFICAÇÃO:

Diversos  órgãos  trabalham  com  a  questão  água  na  região  do  Semi-Árido,

especialmente  na  perfuração  de  poços.  O  que  se  propõe  com  esta  ação  é

disponibilizar, a partir de poços existentes, redes de abastecimento que levem a água

até as famílias, facilitando o acesso , melhorando as condições de saúde e higiene,

promovendo qualidade de vida e resgate da cidadania. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1558/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Luiz Carlos Carvalho Oliveira (Fórum Mineiro de Economia Popular

Solidária (Belo Horizonte)) / Andréa Leão Calicchio Demétrio (Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego  -  Sete  (Belo  Horizonte))  /  João Lopes  do  Nascimento  Neto

(Cooperativa de Melo Viana (Esmeraldas)) / Juliana Macário de Oliveira (Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego - Sete (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Aumentar metas física de 1 para 12 feiras instaladas e financeira de

R$5.000,00 para R$1.500.000,00 no exercício de 2012. Aumento da meta financeira

para R$400.000,00 na Região Central para 2012.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

AÇÃO: 4173 -  APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

JUSTIFICAÇÃO:

O orçamento previsto para 2012 está muito reduzido, com apenas R$5.000,00 para

essa  ação.  É  necessário  aumento  desses  recursos  para  promover,  de  fato,  os

empreendimentos  econômicos  solidários.  Proposta  195:  A  comercialização  é

importante ferramenta para o fomento dos empreendimentos da economia popular

solidária no Estado. Proposta 233: Todos os empreendimentos de economia popular

solidária necessitam de espaços para a comercialização, como feiras, lojas e central

de  comercialização.  Os  recursos  iniciais  previstos  para  2012  são  insuficientes.

Proposta 244:  É necessário apoiar os empreendimentos econômicos solidários na

área de comercialização de produtos e serviços, uma vez que isso é um dos maiores

desafios do setor. Nesse sentido é importante incentivar e apoiar a comercialização,

por meio das Feiras Regionais da Economia Popular Solidária, iniciadas em 2008,

que são importantes instrumentos de promoção e geração de renda. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1559/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Andrea  Mismotto  Carelli  (Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria

Combate Crime Organizado (Belo Horizonte))  /  Selmara Mamede Simões Ferreira

(Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude Infr (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração da unidade de medida: de "percentual de execução" para

"número de centro socieducativos construídos". E/OU

Desagregação da ação de modo a explicitar as metas físicas e financeiras para as

seguintes ações:
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1. Implantação dos centros integrados com regionalização - Montes Claros, Juiz de

Fora e Uberaba;

2.  Atendimento  à  medida  de  semi-liberdade,  com  regionalização  -  finalidade:

expansão das unidades de atendimento;

3. construção de centros socioeducativos (com alteração das unidade de medida

para "númerod e centros construídos");

4. fomento à implantação das medidas em meio aberto, com regionalização.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

JUSTIFICAÇÃO:

Facilitar o monitoramento e o controle social, conferindo transparência à gestão e à

execução orçamentária. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1560/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Flávio Antônio (Empr. Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG -

Emater (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Elevar Meta financeira da Ação para 500.000 reais nos quatro anos do

plano e reduzir Meta Física para 14 Projetos Apoiados. Reduzir a regionalização à

"Estadual".

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 2023 - GESTÃO DO MINAS SEM FOME

JUSTIFICAÇÃO:

O aporte  maior  de  recursos permitirá  uma melhor  condução do Programa, com

maior acompanhamento e assistência técnica, permitindo um melhor custo benefício

nos investimentos. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1561/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Sandra  Mara  Alburquerque  Bossio  (Conselho  Comunitário  de

Segurança Pública - Consep Acisp 4 (Belo Horizonte))
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PROPOSTA:  Concretizar  ações  voltadas  à  erradicação  do  analfabetismo  e

incremento da escolaridade, bem a capacitação e a qualificação do público-alvo, para

a ampliação de seu acesso ao mercado de trabalho  ou às atividades  formais  de

geração de renda, de forma a assegurar o empoderamento e a autonomia financeira

das mulheres.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

AÇÃO: 1296 - COM LICENÇA, VOU A LUTA

Finalidade da ação: Concretizar ações voltadas à erradicação do analfabetismo e

incremento da escolaridade,  bem como a capacitação e a qualificação do público

alvo,  para  a  ampliação  de  seu  acesso  ao  mercado de  trabalho  ou  às  atividades

formais de geração de renda, de forma a assegurar o empoderamento e a autonomia

financeira das mulheres.

JUSTIFICAÇÃO:

Essa é a proposta nº 1 do Eixo I - Autonomia Econômica e Igualdade no mundo do

trabalho, com inclusão social -, priorizada no relatório final da III Conferência Estadual

de Políticas para as Mulheres, realizada entre os dias 17 e 19 de outubro de 2011. (-

À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1562/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Flávio Antônio (Empr. Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG -

Emater (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Correção da regionalização de Central para Estadual.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

JUSTIFICAÇÃO:

Saiu incorretamente no PPAG regionalização Central. O correto é a regionalização

Estadual. (- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1563/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Sergio Hirle de Souza (Espasso CONSEG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir a região do Jequitinhonha/Mucurí com a implantação de pelo

menos um Centro Mais Vida. E/OU Antecipar a execução desta ação em relação à

região do Jequitinhanha/Mucurí para o ano de 2012.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÃO: 1172 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA

JUSTIFICAÇÃO:

A região  do  Jequitinhonha/Mucurí  não  foi  contemplada  com  a  implantação  do

Centro Mais Vida. Esta ação está contemplando a região do Jequitinhonha/Mucurí

somente para o ano de 2015, mas há carência da população por esse tipo de serviço.

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1564/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Mariana de Resende Franco (Colegiado Gestores Municipais de

Assist. Social MG - COGEMAS (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Transformar o programa em estruturador.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

JUSTIFICAÇÃO:

O  Suas  está  implantado  em  Minas  Gerais,  mas  não  está  consolidado  nos

municípios. A retirada do Suas da carteira de projetos estruturadores enfraquece o

Sistema no Estado. O Piso Mineiro, unico estruturador na área, não é suficiente para

consolidar o Suas. Os municípios precisam ser qualificados para a gestão do sistema,

desenvolver serviços de qualidade, contribuindo efetivamente para a superação da

miséria e da pobreza. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1565/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015
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PROPONENTE: Dionisio Carlos Fernandes (Câmara Municipal de Belo Vale (Belo

Vale))

PROPOSTA:

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 1 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA

Finalidade  da  ação:  DISPONIBILIZAR  PINTAINHAS  DE  ALTO  PADRÃO

GENÉTICO E RAÇÕES INICIAIS PARA AGRICULTORES FAMILIARES VISANDO A

DISPONIBILIZAÇÃO  DE  ALIMENTOS  DE  ALTO  VALOR  PROTEICO  A  BAIXO

CUSTO,  ATRAVÉS  DA PRODUÇÃO  DE  OVOS  PARA CONSUMO  FAMILIAR  E

VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMILIAS

RURAIS.

*  -  A tabela  contendo as metas física e  financeira  das Regiões  Alto  Paranaíba,

Central,  Centro-Oeste,  Jequitinhonha,  Mucuri,  Mata,  Noroeste de  Minas,  Norte  de

Minas,  Rio  Doce,  Sul  de  Minas  e  Triângulo,  período 2012-2015,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

JUSTIFICAÇÃO:

O Programa Minas Sem Fome começou a ser operacionalizado em 2004, sendo

que  daí  até  2006  atuou  com  recursos  de  Emenda  de  Bancada  dos  Deputados

Federais, através do MDA e contrapartida do Governo de Minas. A partir de 2007 o

Estado de Minas assumiu a operação do Programa tendo até 2010 disponibilizado

uma média de recursos de R$ 9,4 milhões. Em 2011 foram disponibilizados apenas

R$ 6 milhões e, para 2012 estão previstos apenas R$ 2,5 milhões, insuficientes para

operacionalização plena do Programa.

Esta  proposta  visa  aporte  de  recursos  que  permitam  ofertar  aos  agricultores

familiares carentes a alternativa de disporem de pintainhas de alto valor genético para

fornecerem ovos, proteína de baixo custo, para alimentação e venda de excedentes.

É  uma ação  de  grande  aceitação  e  procura  pelos  agricultores  familiares.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1566/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015
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PROPONENTE: Luiz Carlos Carvalho Oliveira (Fórum Mineiro de Economia Popular

Solidária (Belo Horizonte)) / João Lopes do Nascimento Neto (Cooperativa de Melo

Viana (Esmeraldas)) / Juliana Macário de Oliveira (Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego - Sete (Belo Horizonte)) / Andréa Leão Calicchio Demétrio (Secretaria de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Sete  (Belo  Horizonte))  /  Seminário  Legislativo

Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não  informada)  /  Sandra  Mara  Alburquerque

Bossio  (Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep  Acisp  4  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:  Estímulo  às  redes  urbanas  de  empreendimentos  de  economia

solidárias com:

a) apoio ao planejamento da produção, à comercialização e à logística solidária;

b) incentivo ao consumo ético e solidário;

c)  incentivo  à  produção  por  mulheres,  jovens  e  aprendizes,  incluindo  ideias

inovadoras para multiplicação do conhecimento;

d) atuação nos diferentes ramos de atividade.

Aumento  das  metas  física  para  125  empreendimentos  e  financeira  para

R$1.600.000,00,  no  exercício  de  2012.  E/OU  Aumento  da  meta  financeira  para

R$400.000,00 na Região Central para 2012.

Incluir Nova ação:

Nome: Fortalecimento da economia solidária para mulheres

Finalidade:  Fortalecer  a  economia  solidária  por  meio  de  assesoria  técnica,  de

qualificação  profissional  e  gerencial,  de  crédito  solidário  com  juros  acessíveis  e

compatíveis, de incubadoras solidárias e apoio à comercialização (feiras, exposições,

lojas, entre outras) para mulheres.

Unidade orçamentária: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Produto/Unidade de medida: mulheres atendidas/ pessoa

Regionalização: estadual

Meta física: R$100.000

Meta financeira: R$500.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO
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PRODUTIVA

AÇÃO: 4584 - FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

JUSTIFICAÇÃO:

O orçamento previsto para 2012 está muito reduzido, com apenas R$5.000,00 para

essa  ação.  É  necessário  aumento  desses  recursos  para  promover,  de  fato,  os

empreendimentos econômicos solidários. Os empreendimentos de economia solidária

precisam de apoio de infraestrutura, de equipamentos e de capacitação técnica. O

valor previsto para 2012 é insuficiente, Promover o fortalecimento das atividades dos

empreendimentos  econômicos  solidários  por  meio  de  ações  de  formação,

assessoramento  técnico,  investimentos,  infraestrutura  e  desenvolvimento  de

tecnologias  sociais.  Proposta  188:  É  necessário  fortalecer  as  atividades  e  os

empreendimentos  solidários  no  Estado,  por  meio  de  investimento  em  ações  de

formação, assessoramento técnico e infraestrutura. Proposta priorizada e constante

do relatório final da III Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada

entre os dias 17 e 19 de outubro de 2011. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1567/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Gildázio  Alves  dos  Santos  (Cons.  Mun.  de  Segur.  Alimentar  e

Nutricional Sustentável (Vespasiano))

PROPOSTA: Criar ação sob a coordenação da Fucam com a finalidade: Reformar

os  centros  educacionais  e  as  oficinas  das  unidades  de  Buritizeiro,  Esmeraldas,

Januária,  Juvenília,  Riachinho  e  São Francisco,  com  o  objetivo  de  executar  com

eficiência  o  atendimento  em  moradia  estudantil  para  adolescentes  e  jovens  e

educação complementar para crianças, adolescentes e jovens.

Produto: prédio reformado

Unidade de medida: prédio

Regionalização Física 2012/2015: Central, Noroeste e Norte de Minas

Regionalização  Financeira:  2012/R$1.000.000;  2013/R$2.000.000;

2014/R$1.000.000; 2015/R$2.000.000.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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PROGRAMA: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL

JUSTIFICAÇÃO:

Faz-se necessária essa ação nova para atender, minimamente, as necessidades da

Ação 4928 do Programa 174, vinculado à Fucam, que objetiva apoiar a permanência

de crianças adolescentes e jovens na escola, por meio de organização e da oferta de

proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  para  maiores  de  12  anos,  e  da

educação complementar e integral, visando o vínculo familiar e comunitário, o ensino

médio e a profissionalização.

Obs: A proposta, encaminhada pelo proponente Gildázio, é originária da Associação

dos Servidores da Fucam e do Conselho de Desenvolvimento do Núcleo do Urucuia –

Codenu. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1568/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Luciane  Sepúlveda  Viana  (Federação  Mineira  de  Xadrez  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Ação nova:

Xadrez nas Escolas

Finalidade:  desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil.

Meta física: 500

meta financeira: 80.000,00

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

AÇÃO: 1 - Xadrez nas escolas

Finalidade da ação: Desenvolver, por meio do xadrez, o autocontrole psicofísico, a

criatividade e a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil.

JUSTIFICAÇÃO:

Estimulando-se  a  tomada  de  decisões  com  autonomia  e  melhorando-se  a

capacidade  de  aprendizado  e  integração  social.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1569/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Vilson Luiz da Silva (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar aporte financeiro para o CAE, com intuito de garantir de forma

eficaz e eficiente das ações do Conselhos determinadas na resolução nº 23 do Pnae.

Ampliar de 2.000,00 para 100.000,00

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

JUSTIFICAÇÃO:

O Cae é uma importante ferramenta para implementação do Pnae e, para isso, é

preciso  executar  ações,  reuniões,  seminários  e  visitas  em  pelo  menos  20%  das

escolas da rede de 3580 escolas estaduais. Em suma, de acordo com o FNDE, é

papel do cae monitorar os recursos disponibilizados para as escolas.

OBS.  da  Consultoria:  são 3.818  estabelecimentos  escolares.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1570/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Lilian Cristina Bernardo Gomes (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alteração do nome museu dos homens brasileiros e garantia de que

esse museu se proponha a refletir a diversidade cultural presente em Minas Gerais.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

AÇÃO: 1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

JUSTIFICAÇÃO:

Tal denominação expressa uma concepção homogeneizante de cultura pautada no

indivíduo, não contemplando as formas de existência coletiva.

Em  que  pese  a  justificativa  apresentada  pelo  representante  da  Secretaria  de

Cultura de que o termo "homens" se refira à humanidade, a utilização desse termo

retrógrado criará  a necessidade de explicação ad hoc para escolha de um termo
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como esse. Assim, parece mais prudente a adoção de um nome que contemple as

diversidades individuais/coletivas; étnico-racial abrangendo as cosmovisões e formas

de existência coletiva.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1571/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Daniela  Campos  (Instituição  não  informada)  /  Maria  Beatriz  de

Oliveira  (Rede  Nacional  Feminista  de  Saúde,  Direitos  Sexuais  e  Reprodu  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:  Apoiar  e  subsidiar  os  municípios  para  PRESTAR  ASSISTÊNCIA

INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1

ANO,  POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA

SECUNDÁRIA,  DAS  CASAS  DE  APOIO  À  GESTANTE  E  À  PUÉRPERA  E

MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER

MÃES  DE  MINAS,  COMO  ESTRATÉGIA  PARA  A  IDENTIFICAÇÃO,

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1

ANO.

(Incorporar  à  PPI  número  suficiente  de  serviços  de  apoio  diagnóstico  em

quantidade adequada para  serem ofertados  a  todas  as gestantes).  Proposta  180:

Acrescentar na finalidade da ação: PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA

EXPANSÃO  DOS  CENTROS  VIVA VIDA DE  REFERÊNCIA SECUNDÁRIA,  DAS

CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO

RISCO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER MÃES DE MINAS, COMO

ESTRATÉGIA  PARA  A  IDENTIFICAÇÃO,  MONITORAMENTO  E

ACOMPANHAMENTO  DAS  GESTANTES  E  CRIANÇAS  ATÉ  1ANO,  bem  como

prestar informação sobre os serviços de referência de aborto legal nos municípios e

no Estado.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÃO: 1174 - VIVA VIDA - MÃES DE MINAS

JUSTIFICAÇÃO:
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Atualmente o Estado não presta assistência direta às gestantes e crianças. Além

disso, a oferta de serviços de média complexidade é a grande dificuldade encontrada

pelos  Municípios.  Os serviços de apoio diagnóstico disponibilizados na PPI não é

quantitativamente suficiente para o número de gestantes. A necessidade de muitas

mulheres terem informações sobre os serviços de referência de aborto legal. Devido

ao preconceito e a forma como é tratada a questão do aborto no país acaba inibindo

a sua realização de forma legal. Existe subnotificação dos abortos realizados, além

disso,  ele  está  entre  as  quatro  causas  de  morte  materna.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1572/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir recursos para a realização dos jogos indígenas estaduais e

para auxiliar a comissão estadual para participar dos jogos nacionais, com emenda

de R$ 200.000,00.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 212 - MINAS ESPORTE

JUSTIFICAÇÃO:

A realização dos jogos indígenas tem o objetivo de fortalecer a cultura tradicional,

intercâmbio  cultural  entre  as  etnias  e  a  valorização  dos  povos  indígenas.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1573/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Idalino  Firmino  dos  Santos  (Associação  Mineira  das  Escolas

Família Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Implantar,  articular,  coordenar,  apoiar,  supervisionar  e  fiscalizar  os

espaços culturais de pontos de cultura no Estado, com a finalidade de contribuir para

a ampliação e garantia de acesso da população, com especial atenção à população

rural e povos e comunidades tradicionais aos meios de fruição, produção e formação

cultural.
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REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

AÇÃO: 4524 - GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA

JUSTIFICAÇÃO:

Originalmente as manifestações culturais se deram no meio rural, até mesmo pelas

características produtivas e laborais e pela maioria da população viver no campo. É

necessário o co-financiamento dos pontos de cultura no meio rural  e nos núcleos

tradicionais, potencializando os circuitos turísticos diversos, numa articulação com as

escolas existentes nestas localidades, priorizando os grupos e eventos que tenham

compromisso  com  a  identidade  cultural  regional  mineira.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1574/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação, implementação, efetivação e garantia de disponibilização de

recursos para o Programa Cartão Capital Humano, destinado a inclusão das famílias

que  não  têm  acesso  ao  Programa  Bolsa  Família  e  ao  Benefício  de  Prestação

Continuada - BPC - e não estão qualificadas para o mercado de geração de renda,

com: criação de cursos de qualificação para jovens, adultos e idosos; aplicação de

diagnóstico social; inclusão de psicólogos e nutricionistas; transferência de renda até

a inserção do beneficiário no mercado de geração de emprego e renda; parceria entre

o governo e a ONG proponente; efetivação da qualidade e da fiscalização.

REDE: 2 -

JUSTIFICAÇÃO:

Não é admissível que até hoje haja tantos desnutridos (crianças, jovens, adultos e

idosos). O objetivo do Programa Cartão do Capital Humano é prevenir e combater a

desnutrição  e  a  fome,  assim  como a  criminalidade,  a  prostituição  e  as  doenças

sexualmente transmissíveis, pois a miséria promove a degradação humana, o suicídio

psiquíco de massas e a convulsão social, a morte da democracia e a crise de valores.
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O programa que não investe no capital humano e que não promove a capacitação do

sujeito corre o risco de se tornar curral eleitoral. A ONG Clarosofia Núcleo Mundial -

CNM - participou do Seminário Legislativo Pobreza e Desiguldade com carga horária

de 72 horas, em que foi discutida a questão da saúde. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1575/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Luiz Carlos Carvalho Oliveira (Fórum Mineiro de Economia Popular

Solidária (Belo  Horizonte))  /  Juliana Macário de Oliveira (Secretaria  de Estado de

Trabalho e Emprego - Sete (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir a seguinte estratégia: "Promover a Economia Popular Solidária

no  Estado  como  estratégia  de  inclusão  produtiva  e  de  incentivo  às  dinâmicas

econômicas  e  sociais,  através  do  fomento  aos  empreendimentos  econômicos

solidários".

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

JUSTIFICAÇÃO:

A economia solidária como processo de desenvolvimento social e econômica, bem

como promotora de geração de renda nas regiões mais pauperizadas do Estado,

apresenta-se como uma estratégia de promoção de integração e dinamização social.

Isso já ocorre, entretanto, necessita de visibilidade e investimento para se tornar uma

política pública efetiva. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1576/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trab. na Agricultura

de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a estrura do Plug Minas em todo o Estado de Minas Gerais.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

AÇÃO: 1201 - PLUG MINAS
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JUSTIFICAÇÃO:

A maioria dos jovens dos grandes centros são oriundos do interior e em sua maior

parte  das  áreas  rurais.  Sendo  assim,  o  programa deve  chegar  à  origem  desses

jovens e não somente nos grandes centros, uma vez que a proposta deve se pautar

na inclusão desses jovens nas suas localidades de residência, impedindo que esses

jovens fiquem vulneráveis aos riscos sociais. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1577/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Afonso Correa Diana (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Vanessa de Oliveira Gaudereto (Instituto de

Terras de Minas Gerais - Iter/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração do nome para  "reforma agrária  e  crédito  fundiário"  e da

finalidade,  acrescentando,  ao  final,  a  expressão  "inclusive  com  regularização

documental das famílias que acessaram os programas Banco da Terra, Cédula da

Terra e Plano Nacional de Crédito Fundiário - PNCF". E/OU a expressão "e como

mecanismo  de  ações  complementares  à  Reforma  Agrária  através  do  Crédito

Fundiário (Banco da Terra e Cédula da Terra com regularização, individualização e

renegociação) e outros que vierem." Alteração das metas físicas para 750 famílias e

financeiras para R$750.000,00 em cada ano do período E/OU Meta física: 2012 -

Mata:  50; Sul:  50;  Jequitinhonha/  Mucuri:  100; Estado: 300; Meta financeira: 2012

-Mata: 120.000; Sul: 120.000 ; Jequitinhonha/ Mucuri: 240.000; Estado: 720.000

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

AÇÃO: 4008 - APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA

JUSTIFICAÇÃO:

Mediante ao número de propostas represadas na Unidade Técnica Estadual Iter-

MG  -,  que  chega  a  afetar  5.000  famílias,  necessitando  uma  resposta  imediata.

Centenas  de  famílias  aguardam  a  regularização  documental  sendo  nescessário

assistência técnica e jurídica, por exemplo, nos casos de abandono, troca de lotes,

falecimento  do  titular  e  a  desistência  explícita.  O  Programa  Nacional  de  Crédito

Fundiário, hoje com toda a falta de recursos e descaso (Estado e MDA) já representa
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em média de 10% dos assentados de reforma agrária do Estado. Trabalha a inclusão

de  recursos  para  investimentos  produtivos  básicos  e  inclusão  de  recursos  para

investimentos produtivos básicos e comunitários, faz ações de acompanhamento e

monitoramento  e  inclusão  de  outras  polít  púb  propiciando  a  consolidação  da

Agricultura Familiar e combatendo a Pobreza Rural. Todas as ações do progr são do

Estado,  bem  como as  ações  de regularização,  individalização  e  renegociação  do

Banco da Terra e Cédula da Terra. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1578/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Geraldo  Alves  do  Amaral  (Cons.  Comunitário  de  Segurança

Pública - CONSEP - Barbacena (Barbacena))

PROPOSTA: Sugiro aos srs. presidentes das comissões e aos deputados que os

próximos  eventos  desse  porte  sejam  realizados  em  hotéis,  os  quais  oferecem

infraestrutura  para  acomodação  de  todos,  preferencialmente  fora  da  cidade,  de

acordo  com  os  Municípios  que  trazem  participantes  para  o  evento.  Creio  que  a

participação seria mais calorosa.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 729 - PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÃO:  4239  -  ELABORAÇÃO  LEGISLATIVA  E  ACOMPANHAMENTO  DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

JUSTIFICAÇÃO:

"Aqui  na  Assembleia  presenciamos  muita  mordomia  e  pouca  informação,

principalmente quando necessitamos de material para levar para o Município. Devido

à representatividade das entidades, somos multiplicadores do que aqui aprendemos."

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1579/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Ação nova: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

UO: Emater
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FINALIDADE: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO

DE  ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Metas Físicas e Financeiras anuais para o período 2012 a 2015:

CENTRAL 4.000 / 300.000,00

RIO DOCE 4.000 / 300.000,00

MATA 5.000 / 375.000,00

NORTE DE MINAS 7.000 / 525.000,00

JEQUITINHONHA/ MUCURI 7.000 / 525.000,00

TOTAL 27.000 / 2.025.000,00

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

JUSTIFICAÇÃO:

A ação Apoio à Implantação de Lavouras de que trata esta proposta visa distribuir

sementes de milho,feijão e sorgo para agricultores familiares carentes, e é uma ação

de grande impacto e importância tanto para os beneficiários quanto para a imagem do

Governo e não poderá ser efetivada apenas com os recursos propostos.

Esta proposta visa aporte de recursos que permita, no mínimo, atender à regiões de

menor IDH com disponibilização de sementes para plantio, o que não será possível

com  os  poucos  recursos  disponibilizados  até  então  no  PPAG  2012-2015.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1580/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trab. na Agricultura

de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade para "PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA

POLÍTICA  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  OFERECENDO  CURSOS  DE

FORMAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  E  CONSOLIDANDO  OS  CENTROS  DE
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ofertando nas áreas rurais e urbanas."

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

JUSTIFICAÇÃO:

A  juventude  rural  carece  de  qualificação  profissional,  pois,  assim  como  a

escolarização, a educação profissional não tem sido ofertada nas áreas rurais. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1581/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criar, implantar e efetivar um programa de avaliação curricular para

acesso  às  universidades  do  Estado,  em  parceria  com  a  Ong  proponente  para

avaliação e fiscalização por meio de acompanhamento psicológico dos candidatos

que tenham restrição  econômica,  para  que esse público  possa ter  acesso à vida

acadêmica e ao crescimento profissional, com apliação das cotas sociais.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  43  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

AÇÃO: 1227 - ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICAÇÃO:

Em razão dos constantes vazamentos das provas do Enem, admitidos pelo MEC, e

do preço elevado dos pré-vestibulares, é necessário criar alternativas de acesso ao

ensino superior no Estado para a população carente. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1582/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Sônia Maria de Souza Prata (Federação dos Trab. na Agricultura

de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Alteração  do  objetivo  do  programa  para  "Efetivar  a  regularização

fundiária  de  imóveis  devolutos  rurais  do  Estado  de  Minas  Gerais,  ATRAVÉS  DE
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'AÇÕES DISCRIMINATÓRIAS", VISANDO ACABAR COM A INCERTEZA DOMINIAL,

SEPARANDO AS TERRAS DEVOLUTAS DAS PARTICULARES. E/OU

Acréscimo de recursos da ação e alteração da regionalização para todas as regiões

do Estado E/OU

de  modo  a  abranger  Alto  Paranaíba,  Triângulo  e  Noroeste  de  Minas,  visando

efetivar a regularização fundiária por meio da legitimação de posse.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

AÇÃO: 4255 - LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Acabar com a incerteza dominial, separando as áreas devolutas das particulares,

administrando e assentando trabalhadores rurais sem-terra nas terras arrecadadas.

Para todas as regiões do Estado. E/OU

Considerando a grande quantidade de posseiros a serem titulados, nas regiões do

Alto  Paranaíba,  Triângulo e Noroeste de  Minas,  a ação deve ser  expandida.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1583/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Maria Aparecida da Silva (O Movimento do Graal no Brasil (Cabo

Verde))

PROPOSTA: Redefinição e expansão dos objetivos das campanhas e serviços de

planejamento  familiar  e  de  educação  sexual  e  reprodutiva,  com  ênfase  para

adolescentes, a partir de uma perspectiva não sexista, não racista, não homofóbica e

não lesbofóbica.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

Necessidade de atender a esse grupo que possui especificidades pessoais, sociais

e culturais que precisam ser garantidas pelas políticas de saúde. Deve-se levar em

consideração o número de grávidas nessa faixa etária e propiciar uma maternidade e

paternidade seguras e responsáveis. (- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1584/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Josiane  Lopes  da  Silva  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias))

PROPOSTA: Realizar diagnóstico por meio de visitas domiciliares que possibilitem

avaliar de fato a realizade e as privações das famílias, enquadrando-as no Programa

Bolsa Família.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

AÇÃO: 1265 - PORTA A PORTA

JUSTIFICAÇÃO:

Fomentar a gestão do Programa Travessia de modo que os beneficiários recebam

visitas domiciliares para sua inclusão no Programa Bolsa Família. O cadastramento e

o levantamento da renda per capita não são suficientes para avaliar o perfil familiar

em  nosso  Estado,  sendo,  então,  o  diagnóstico  imprescindível  para  analisar  as

privações. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1585/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Efetivar,  em  parceria  com  a  Ong  proponente,  regulamentação  da

educação a distância - Ead - no Estado.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  43  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

AÇÃO: 1227 - ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICAÇÃO:

Diante  das  reclamações  de  estudantes  que  não  têm  seus  diplomas  de  Ead

reconhecidos pelos órgãos competentes, é necessária a regulamentação para que

mais  pessoas  possam  ser  beneficiadas  com  o  acesso  à  vida  acadêmica  e  ao

crescimento profissional. (- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1586/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  José  Antônio  Alves  dos  Santos  (Núcleo  do  Pequi  do  Norte  de

Minas Gerais (Montes Claros))

PROPOSTA: Criar ação "Apoio ao extrativismo no Norte de Minas".

Finalidade:  Apoiar  atividade  de  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro  e

macaúba e demais frutos do cerrado mineiro.

UO: Seapa

Meta física: 2012- 4 projetos; 2013 - 6 projetos; 2014- 4 projetos; 2015- 6 projetos

Meta financeira: 2012- 200.000; 2013: 300.000; 2014- 200.00; 2015-200.000.

Produto: projeto

Unidade de medida: projeto aprovado

Regionalização: Norte de Minas

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO

JUSTIFICAÇÃO:

Apoiar  financeiramente  projetos  de  instituições  públicas  e/ou  privadas  sem  fins

lucrativos que desenvolvam atividades de agroextrativismo nas culturas do pequi, da

macaúba e demais frutos do cerrado mineiro. Base legal: Lei nº 13.965, de 2001, e

Decreto nº 42.646, de 2002. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1587/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Marcos Vinicius Dias Nunes (Federação dos Trab. na Agricultura

de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a meta física para 5.000.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Tendo  em  vista  que  Minas  Gerais  tem  853  Municípios,  a  meta  proposta  de
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capacitação para 800 jovens rurais é irrisória. Além disso, o campo hoje passa por um

processo de envelhecimento, no qual os jovens estão cada vez mais migrando para

as cidades em busca da escolarização e qualificação profissional. Portanto, justifica-

se a meta de 5000 jovens rurais em todo o Estado de Minas Gerais.(- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1588/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Maria Goretti Leão (Grupo de Igualdade Racial (Barroso)) / Mário

Jose  Lucas  Pereira  (Associação  Regional  dos  Terape  (Abaeté))  /  Mártin  Wilhelm

Kuhne (Instituição não informada) / Bruno Pereira de Mello (Conselho de Segurança

Alimentar  de  Minas  Gerais  -  CONSEA (Belo  Horizonte))  /  Joaquina  Júlia  Martins

(Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) /

Daniella Perdigão Oliveira (Cons. Mun. de Segur. Alimentar e Nutricional Sustentável

(Vespasiano))  /  Gildázio  Alves  dos  Santos  (Cons.  Mun.  de  Segur.  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  (Vespasiano))  /  Daniella  Perdigão Oliveira  (Cons.  Mun.  de

Segur. Alimentar e Nutricional Sustentável (Vespasiano))

PROPOSTA:  Aumento  da  meta  financeira  para  R$100.000,00  em  cada  ano  do

período.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

JUSTIFICAÇÃO:

Para  apoiar  ações  de  implementação  da  Política  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  --  SANS  --  no  Estado  por  meio  da  capacitação  de

conselheiros estaduais, municipais, membros das Comissões Regionais de SANS e

demais  atores,  para  fortalecer  o  monitoramento  e  o  controle  social  das  políticas

públicas de SANS. Construir  um sistema de informação para difundir  experiências

locais exitosas de implementação, avaliação e monitoramento das políticas públicas

de  SANS.  Proposta  141:  A sigla  CRSANS  é  a  sigla  da  Comissão  Regional  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável,  conforme  dispõe  o  art.  16  da  Lei
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Estadual nº 15.982/06. Já a sigla CRESANS refere-se ao centro de referência em

segurança alimentar e nutricional sustentável.OBS: Proposta apoiada por Cleonice

Maria  da  Silva  (COPIMG);  Rômulo  Luiz  Campos  (Fetaemg).  Substituir  a  sigla

CRESANS por CRSANS no nome da ação. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1589/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Andréa Leão Calicchio Demétrio (Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego - Sete (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Aumentar  metas  física  de  9  para  150  contratos  e  financeira  de

R$17.575,00 para R$352.100,40 no exercício de 2012.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

AÇÃO: 4198 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO

JUSTIFICAÇÃO:

É  necessária  a  ampliação  da  concessão  de  empréstimos  na  RMBH  para

empreendimentos  de  pequeno  porte  com  reduzido  acesso  ao  sistema  financeiro

tradicional, estimulando e potencializando as atividades produtivas da população mais

carente, com vistas à ocupação e geração de emprego e renda. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1590/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Ellen  Vieira  Santos  (Federação dos  Trab.  na  Agricultura  de  M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Aumento  das  metas  físicas  e  financeiras  para  a  ampliação  e

aprimoramento do Poupança Jovem.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

AÇÃO: 4633 - AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM

JUSTIFICAÇÃO:

Tendo em vista o último censo do IBGE e as informações sobre o crescente número
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de jovens que não ingressa ou não concluem o ensino médio, justifica-se o aumento

das  metas  físicas,  uma  vez  que  o  referido  nível  de  esnsino  destaca-se  por

significativa evasão escolar. Além disso, deve-se considerar a dotação orçamentária

contida  no  PMDI  (SIC)  como  eixo  estratégico  da  rede  de  educação  e  ampla

empregabilidade. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1591/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Wellerson Eduardo da Silva Corrêa (Defensoria Pública de Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição

não informada)

PROPOSTA:  Alterar  a  finalidade  da  ação  4593  para  "GARANTIR  O

FUNCIONAMENTO  ADEQUADO  DAS  UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO

FUNDAMENTAL,  bem  como  a  ampliação  do  atendimento  às  turmas  de  tempo

integral,  POR  MEIO  DO  PROVIMENTO  ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA

FÍSICA, OPERACIONAL e de segurança (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS,

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES e monitoramento por câmeras de

segurança nas áreas internas e no entorno das unidades)"; E/OU

Alterar  a  finalidade  da  Ação  4594  para  "GARANTIR  O  FUNCIONAMENTO

ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, bem como a

ampliação  do  atendimento  às  turmas  de  tempo  integral,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL e de

segurança  (OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE

INFORMAÇÃO, TRANSPORTES e monitoramento por  câmeras de segurança nas

áreas internas e no entorno das unidades); E/OU

Implementação de sistema de segurança patrimonial e pessoal em todas as escolas

estaduais  e  municipais,  a fim de garantir  a  segurança dos alunos,  profissionais  e

comunidade escolar, bem como do patrimônio.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

JUSTIFICAÇÃO:

Esse  texto  encampa  o  conteúdo  das  propostas  1,  2  e  26  do  Fórum  Técnico
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"Segurança nas Escolas - Por uma cultura de paz.", ocorrido em 2011. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1592/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Darklane Rodrigues Dias (Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade das Ações 1261 e 1231, substituindo a expressão

"inclusão social" por "inclusão socioprodutiva dos catadores" e excluindo a expressão

" e recuperação energética".

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A substituição da expressão tem o objetivo de buscar a valorização do catador,

como profissional da área ambiental. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1593/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Selmara  Mamede  Simões  Ferreira  (Promotoria  de  Justiça  de

Defesa  da  Infância  e  Juventude  Infr  (Belo  Horizonte))  /  Andrea  Mismotto  Carelli

(Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria  Combate  Crime Organizado  (Belo  Horizonte))  /

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade para "Fomentar a criação de NOVOS CENTROS

PARA CONDENADOS  no  Estado  de  Minas  Gerais,  possibilitando  um  percentual

maior de condenados sendo atendidos pela metodologia Apac, possibilitando, assim,

uma  humanização  mais  eficiente  e  menos  onerosa  para  o  Estado.  Ampliar  o

atendimento humanizado ao preso, investindo em ações de natureza social, voltadas

para a ressocialização por meio do trabalho e escolarização". E/OU

Ampliação da rede da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -

APACS - na região metropolitana.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1291 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE
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APAC

JUSTIFICAÇÃO:

Retirar a expressão "de internação".

Segundo a legislação, o sistema Apac não pode ser aplicado a menores de idade. A

adolescentes que cometem atos infracionais o sistema a ser aplicado é o Sinase. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1594/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:

PROPOSTA:  Alterar  a  a  finalidade  para  "APOIAR  OS  MUNICÍPIOS  E  OS

AGRICULTORES  FAMILIARES  NA REALIZAÇÃO  DA VENDA DIRETA DE  SEUS

PRODUTOS  AOS  CONSUMIDORES  URBANOS,  ASSEGURANDO  PADRÃO  DE

CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO."

Metas físicas e financeiras para cada ano do período:

CENTRAL 48 / 36.000,00

RIO DOCE 36 / 27.000,00

MATA 48 / 36.000,00

SUL DE MINAS 36 / 27.000,00

TRIÂNGULO 24 / 18.000,00

ALTO PARANAÍBA 12 / 9.000,00

CENTRO OESTE 24 / 18.000,00

NOROESTE DE MINAS 12 / 9.000,00

NORTE DE MINAS 60 / 45.000,00

JEQUITINHONHA/ MUCURI 60 / 45.000,00

TOTAL 360 / 270.000,00

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

JUSTIFICAÇÃO:

O  aporte  de  mais  recursos  a  esta  ação  permitiria  aumento  da  abrangência  no

atendimento, uma vez que este tipo de apoio à comercialização tem grande procura
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pelos municípios e, de fato, propicia melhoria nas condições de higiene e facilidade

de  comercialização  dos  produtos  da  agricultura  familiar.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1595/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Vilson Luiz da Silva (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar a Ação: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Finalidade: promover a ampliação da comercialização e distribuição dos produtos

da agricultura familiar.

Produto: evento realizado

Unidade de medida: evento

Regiões: Central

Meta física: 2012- 1; 2013- 1; 2014-1; 2015-1

Meta financeira: 2012- 400.000; 2013- 400.000; 2014- 500.000; 2015- 550.000.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO

JUSTIFICAÇÃO:

O PMDI traz como objetivo estratégico a valorização dos produtos e serviços da

agricultura familiar proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e

aumentando a renda. Assim, afirmamos que a promoção e a ampliação da visibilidade

da agricultura familiar também é viabilizada pela criação de espaços que possibilitem

a valorização do saber fazer de homens e mulheres do campo, criando oportunidades

de comercialização e troca de conhecimento. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1596/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Gracilene Alves Lopes (Associação Comunitária do Bairro Santa

Mônica (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de dois turnos de trabalho ou jornada reduzida com carga



1548
____________________________________________________________________________

horária diária de 6 horas.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

JUSTIFICAÇÃO:

Viablizar condições para estudantes mulheres trabalhadoras frequentarem a escola

regular e cursos de capacitação continuada. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1597/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Wellerson Eduardo da Silva Corrêa (Defensoria Pública de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o texto da finalidade da Ação 1086 - Escola de Formação e

Desenvolvimento Profissional de Educadores - Ensino Fundamental - do Programa

017 - Pró-escola para o seguinte:

"CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO

ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO

DE  PROGRAMAS  PRESENCIAIS,  SEMI-PRESENCIAIS  E  VIRTUAIS,  PARA

PROMOVER  A  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DO  SISTEMA  PÚBLICO  DE

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS,  contemplando temas  relacionados  à  segurança

nas escolas e a mediação de conflitos" E/OU

alterar o texto da finalidade da Ação 1087 - Escola de Formação e Desenvolvimento

Profissional de Educadores - Ensino Médio - do Programa 017 - Pró-escola para o

seguinte:

"CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO

ENSINO  MÉDIO  NOS  DIFERENTES  CAMPOS  DE  ATUAÇÃO  POR  MEIO  DE

PROGRAMAS  PRESENCIAIS,  SEMI-PRESENCIAIS  E  VIRTUAIS,  PARA

PROMOVER  A  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DO  SISTEMA  PÚBLICO  DE

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, BEM COMO PROMOVER OPORTUNIDADES DE

DESENVOLVIMENTO  EM  ÁREAS  AFINS,  contemplando  temas  relacionados  à

segurança nas escolas e a mediação de conflitos."

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA
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AÇÃO: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade da ação: Capacitar, de forma continuada, os profissionais da educação

do ensino fundamental nos diferentes campos de atuação por meio de programas

presenciais, semi-presenciais e virtuais, que tratem, inclusive, do tema 'segurança e

mediação de conflitos nas escolas', de forma a promover a melhoria da qualidade do

sistema público de educação de Minas Gerais

JUSTIFICAÇÃO:

Esse texto encampa o conteúdo da propostas 9 do Fórum Técnico "Segurança nas

Escolas - Por uma cultura de paz.", ocorrido em 2011. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1598/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Andrea  Mismotto  Carelli  (Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria

Combate Crime Organizado (Belo Horizonte))  /  Selmara Mamede Simões Ferreira

(Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude Infr (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Desmembrar a ação para atendimento qualificado ao adolescente nas

medidas  de  internação  e  semiliberdade.  Destinar  recursos  para  o  provimento  de

técnicos  para  as  unidades  socioeducativas.  Contemplar,  ainda,  metas  físicas  e

financeiras para parcerias e programas de apoio ao adolescente em conflito com a lei

e para o programa de egressos.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

JUSTIFICAÇÃO:

Conferir  clareza  e  transparência  ao  PPAG  e  favorecer  o  monitoramento.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1599/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Andrea  Mismotto  Carelli  (Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria

Combate Crime Organizado (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Alteração do nome para "Apoio à estruturação e ao reaparelhamento

de unidades socioeducativas"-

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

AÇÃO:  1027  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  E  AO  REAPARELHAMENTO  DE

UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

JUSTIFICAÇÃO:

Retirar a palavra "prisionais". O nome da ação deve se adequar à finalidade, a qual

contempla a construção, amnutenção, reforma e ampliação de unidades destinadas

ao  cumprimento  de  medida  socioeducativa  de  internação,  cumprindo,  assim,  o

preceito cosntitucional  da prioridade absoluta, em seu art.  227.  (-  À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1600/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Fernanda Antunes Spolaor (Instituição não informada) / Wellerson

Eduardo da Silva  Corrêa (Defensoria Pública de Minas Gerais  (Belo Horizonte))  /

Isabela de Vasconcelos Teixeira (Instituto Elo (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Alterar/complementar  a  finalidade  da  ação  para:  "Implementar  o

projeto polícia para a cidadania a fim de promover, por meio das ações de políca e de

proximidade,  o desenvolvimento da cidadania  e  segurança das comunidades com

elevados  índices  de  criminalidade  violenta  e  em  situação  de  risco  social,

GARANTINDO  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA  A  CONTINUIDADE  DO

DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO COMO

PROERD,  JCC  E  PES  A TODOS  OS  ALUNOS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL E

ENSINO MÉDIO". E/OU

Alterar/complementar a finalidade da ação para: "Implementar o projeto polícia para

a cidadania a fim de promover, por meio das ações de políca e de proximidade, o

desenvolvimento da cidadania e segurança das comunidades com elevados índices

de criminalidade violenta e em situação de risco social, GARANTINDO RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS  E  FINANCEIROS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  E  A
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AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DE

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, TAIS COMO PROGRAMA EDUCACIONAL DE

RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD, JOVENS CONSTRUINDO A CIDADANIA -

JCC E PROGRAMA ESCOLA SEGURA - PES, ENTRE OUTROS". E/OU

Aumento da meta financeira prevista para o quadriênio em 25% para cada ano do

período.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

AÇÃO: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta aprovada no Fórum Técnico Segurança nas Escolas - Por uma Cultura da

Paz (proposta 6 - parte inicial). Proposta 6 aprovada no Fórum Técnico Segurança

nas Escolas -  Por uma Cultura da Paz.  Proposta 299:  Pesquisas internacionais e

nacionais,  como a  pesquisa  realizada  pela  FJP sobre  o  Fica  Vivo,  mostram que

políticas de prevenção apresentam ótimos resultados de custo-benefício. Pensando

também no foco da gestão para a cidadania e na sustentabilidade, acho importante

aumentar  o  investimento  em  uma  política  que  tem  como  um  pilar  central  a

participação social. O recurso previsto seria suficiente apenas para pessoal, estrutura

física e parceria  com a Fundep.  Porém, as  políticas desenvolvem também ações

como projetos temáticos, fóruns locias, grupos reflexivos, e têm o planejamento de

implantar ações inovadoras, como o Centro de Referência da Mulher Egressa, e não

há recurso suficiente dentro do previsto.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1601/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Elisimara Inacio da Silva (Instituto Elo (Belo Horizonte)) / Elizabeth

Maria  Martins  (Instituto  Elo  (Belo  Horizonte))  /  Isabela  de  Vasconcelos  Teixeira

(Instituto Elo (Belo Horizonte)) / Fernanda Antunes Spolaor (Instituição não informada)

/ Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alteração a ação 1108 para "Política de Prevenção à Criminalidade".

E/OU

Desenvolver  ações  preventivas  de  forma articulada e  sustentável,  adequadas  a



1552
____________________________________________________________________________

cada  fator  de  risco,  com  foco  em  áreas  de  maior  crescimento  da  criminalidade,

destinando recursos para a capacitação de profissionais de segurança pública sobre

o  tema  do  atendimento  escolar  bem  como  a  capacitação  dos  profissionais  da

educação sobre a mediação de conflitos garantindo nas escolas o acompanhamento

social realizado por equipe multiprofissional composta de psicólogo, assistente social,

fonoaudiólogo e psicopedagogo.E/OU

Alterar a ação 1296 para incluir a qualificação e geração de trabalho e renda para

mulheres acima de 40 anos, egressas do sistema prisional com aumento da meta

financeira do Centro de Prevenção à Criminalidade de BH prevista para o quadriênio

em 25% por ano. E/OU

Extensão do Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional,

com promoção de acesso ao trabalho, à cidadania e aos direitos sociais na região do

Mucuri.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

JUSTIFICAÇÃO:

A Ação 1108 se refere a ações desenvolvidas pelos quatro programas de política de

prevenção à criminalidade o termo "Política de Prevenção à Criminalidade" mostra-se

mais adequado que apenas "Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade". Proposta 270:

aprovada no fórum técnico Segurança nas Escolas, por uma cultura de paz Proposta

297:  A proposta  visa  contribuir  para  a  inserção  de  mulheres,  independente  de

raça/etinia e das histórias de vida estigmatizantes próprias da realidade anteriormente

vivida.Proposta 301: Pesquisas internacionais e nacionais, mostram que políticas de

prevenção apresentam ótimos resultados de custo-benefício. O recurso previsto seria

suficiente apenas para pessoal,  estrutura física e parceria com a Fundep. Não há

recurso  suficiente  para  implantar  o  Centro  de  Referência  da  Mulher  Egressa.

Proposta 159: Proposta aprovada no fórum Técnico Segurança nas escolas - por uma

cultura de paz – n.13. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1602/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -
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Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Promover a capacitação dos policiais militares e civis com o intuito de

melhorar  a  abordagem,  os  encaminhamentos  e  procedimentos  investigativos  nas

situações  de  violência  contra  crianças  e  adolescentes,  em  todas  as  regionais

administrativas do Estado.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

JUSTIFICAÇÃO:

Os policiais militares estão presentes nas comunidades, e, portanto, mais próximos

dos cidadãos. Contudo, muitos policiais desconhecem o funcionamento do sistema de

garantia  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e  não  conseguem  promover

encaminhamentos efetivos para a rede. Outro aspecto importante é a abordagem de

crianças e adolescentes em situação de violência ou de vulnerabilidade, que precisa

se dar de forma técnica, visando assegurar a sua proteção imediata. Proposta 242:

Os policiais civis que atuam na investigação de crimes contra crianças e adolescentes

precisam ser sensibilizados e qualificados tecnicamente para abordar e intervir nestas

situações, principalmente no que se refere à complexidade do fenômeno da violência

sexual infanto-juvenil, a fim de não provocar dano adicional às vítimas, possibilitando

também o aprimoramento policial. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1603/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Silvério  do  Prado  (Fed.Interestad.  Serv.  Púb.  Municipais  e

Estaduais - FESEMPRE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Coordenar as políticas de transporte e mobilidade na RMBH.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 279 - GESTÃO METROPOLITANA

JUSTIFICAÇÃO:

Melhorar a qualidade de vida da população dentro dos princípios democráticos de ir

e vir face ao grande fluxo de veículos.(- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1604/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Maria Aparecida da Silva (O Movimento do Graal no Brasil (Cabo

Verde)) / Marcelo Amorim Moreno (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

(Belo  Horizonte))  /  Seminário  Legislativo  Pobreza e  Desigualdade (Instituição não

informada)

PROPOSTA: Implantação de unidade móvel de assistência à saúde para atender

mulheres, especialmente as do campo, quilombolas e indígenas, para a prevenção e

diagnóstico  de  diversos  tipos  de  câncer,  possiblitando  que  os  exames  sejam

realizados  em  todos  os  municípios  do  Estado.  E/OU  ampliação  do  número  de

mamógrafos e de profissionais capacitados no Vale do Jequitinhonha para agilizar a

realização do exame.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

Essa população tem dificuldade de acesso a  determinados  serviços,  como, por

exemplo, exames de mamografia. A proposta baseia-se na experiência do caminhão

para a saúde, realizado em 2009. Possibilita que toda a população do Estado tenha

acesso aos exames de de câncer, permitindo o diagnóstico precoce da doença. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1605/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Hudson  Ferreira  Sales  (Policia  Civil  de  Minas  Gerais  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Destinação de R$ 6.500,00 para a Ação relativa ao ano de 2012, com

alteração da meta física/produto para viatura entregue.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

JUSTIFICAÇÃO:

É  absolutamente  imperioso  garantir  a  periodicidade  regular  da  manutenção  e
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progressão da frota de veículos da Polícia Civil que, de forma alguma, pode sofrer

descontinuidade,  sob  pena  de  gravíssimo  sucateamento  dos  recursos  materiais

disponíveis  para  realização  de  deslocamentos  dos  policiais,  e  gerar  irreparáveis

prejuízos à segurança pública. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1606/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Silvério  do  Prado  (Fed.Interestad.  Serv.  Púb.  Municipais  e

Estaduais - FESEMPRE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incentivar a capacitação de feirantes para os eventos Copa do Mundo

e Olimpíadas, por meio de ensino de idiomas.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Devido ao grande fluxo de turistas por ocasião da Copa e das Olimpíadas. (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1607/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Eduardo Henrique de Oliveira (Federação dos Circuitos Turísticos

do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir de maneira formal, dentro do programa "Destino Minas" e em

todos  seus  "projetos  estruturadores",  da  Secretaria  de  Turismo  do  Estado,  a

Federação dos Circuitos Turísticos do Estado e o Conselho Estadual de Turismo, nas

ações que envolvem diretamente os interesses e competências institucionais dessas

entidades, para que elas possam participar efetivamente da elaboração, implantação,

execução e monitoramento dessas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 42 - DESTINO MINAS

JUSTIFICAÇÃO:

A Fecitur e o CET, juntamente com a Setur, compõem o "Sistema de Gestão do

Turismo do Estado", portanto deveriam trabalhar em conjunto na consecução desses

importantes  projetos  de  desenvolvimento  turístico  do  estado,  que  envolvem
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diretamente os circuitos turísticos e as entidades públicas e privadas, que compõem o

Conselho Estadual de Turismo e que não deveriam estar ausentes desse processo. (-

À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1608/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Criação  de  novo  programa:  "Direito  Assegurado à  Habitação  para

todos e proteção à vida",  tendo como critério  de acesso renda de 0 a 5 salários

mínimos. O programa deverá garantir 100% de financiamento ao candidato de 1 a 5

salários e inclusão profissional de jovens, adultos, e de 3ª idade sem qualificação

para  o  mercado de geração,  emprego e renda e  transferência  de  renda para  as

pessoas sem fonte de  renda.  A execução do programa deverá ser  compartilhada

entre o governo e a ONG proponente.

REDE: 9 -

JUSTIFICAÇÃO:

Não é admissível que o Estado de Minas Gerais tenha vidas perecendo na pelas

ruas,  na  prostituição,  no  mercado  de drogas,  na  mendicância.  Faz-se  necessário

capacitar as pessoas para o mercado de geração de emprego e renda, como forma

de prevenção e combate á violência, à criminalidade, a prostituição e as DSTs, a

transferência de renda começaria com a inserção da pessoa no mercado de geração

de emprego e renda. O déficit registrado pela agência (ilegível) de notícias, déficit

habitacional  no  Brasil  é  de  5,5  milhões  de  moradias,  e  no  Estado  de  MG é  de

476.287, ora é um absurdo esse gráfico. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1609/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Arlete  Hirle  Gonçalves  Lages  (Superintendência  Regional  de

Ensino Metropolitana A (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de Rede Integrada de Proteção e Segurança nas escolas.

Objetivo:  Planejar  e  executar  ações que visem  ao  desenvolvimento  de  políticas

púlblicas focadas no combate aos diversos tipos de violência que ocorrem no âmbito
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escolar,  com  participação  de  representantes  das  Secretarias  de  Educação,  de

Desenvolvimento  Social,  de  Defesa Social,  de  Saúde,  Poder  Judiciário,  Ministério

Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, guardas municipais, Conselho Tutelar e

representantes de pais e alunos da comunidade escolar.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 1 - Rede Integrada de proteção e Segurança nas Escolas

Nome:

AÇÃO: 3 - Escola e Convivência na Diversidade

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10664 - ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: Promover, por meio de projetos específicos, a discussão entre

os integrantes da comunidade escolar sobre a diversidade no ambiente da escola, de

forma  a  conscientizá-los  para  a  importância  de  reconhecer  e  respeitar  as

peculiaridades  de  cada  segmento,  em  suas  características  físicas,  étnicas,

socioculturais, etárias e de gênero.

* - A tabela contendo as metas física e financeira da Região Central, período 2012-

2015, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

AÇÃO: 4 - Capacitação em Segurança nas Escolas

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11079 - PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: 171 - PROFISSIONAL

Finalidade  da  ação:  Promover  cursos  específicos  relacionados  ao  tema  da

segurança nas escolas, notadamente sobre a mediação de conflitos, voltados aos

profissionais da educação.

* - A tabela contendo as metas física e financeira da Região Central, período 2012-

2015, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

AÇÃO: 5 - Capacitação sobre os direitos da criança e do adolescente.

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 11079 - PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: 171 - PROFISSIONAL
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Finalidade da ação: Implementar ações de capacitação sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, por meio da elaboração

e  distribuição  de  cartilhas  e  da  realização  de  eventos  regionais  voltados  aos

profissionais da educação.

* - A tabela contendo as metas física e financeira da Região Central, período 2012-

2015, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 25.11.2011.

JUSTIFICAÇÃO:

A formação de rede se justifica em razão das as instituições públicas se sentirem

cada vez mais impotentes para responder às demandas e o aumento dos problemas

apresentados nas escolas. Desse modo, a ideia do trabalho em rede está fundada na

racionalização do uso dos recursos. Em face do exposto, propomos a discussão da

formação da rede de atendimento como forma de proteção aos alunos e às escolas,

de  forma a posibilitar  a  identificação dos  casos  de  violência,  o  acompanhamento

desses casos e a efetivação, propriamente dita, dessa rede.

A primeira ação atende à proposta nº 8 do Fórum Segurança nas Escolas; a

segunda ação atende à proposta nº 10; a terceira atende a proposta nº 9; e a quarta

atende a proposta nº 20.

Atenção:  o  Governo  do  Estado,  em  novembro,  deu  início  a  um  trabalho  de

mediação, em parceria com a Polícia Civíl. Foram dadas aulas práticas e teóricas

para 25 gestores da RMBH, ligadas ao Programa Escola Viva, Comunidade Ativa. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1610/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Fernanda  Signoretti  (União  dos  Varejistas  de  Minas  Gerais  -

UVMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Ampliação  dos  aportes  e  dos  investimentos  de  recursos  em

estruturação e equipamentos, com aumento da Polícia de Meio Ambiente e do corpo

de  fiscalização  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, visando coibir e inibir o tráfico ilegal de fauna e flora, tanto nos núcleos

interioranos, quanto nas fronteiras estaduais com Minas Gerais.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança
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PROGRAMA: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

AÇÃO: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

JUSTIFICAÇÃO:

Há grande incidência atual de mercado ilegal que movimenta o tráfico de animais e

da flora  regional.  Com a visitação de turistas  durante a Copa,  as  fronteiras  e  as

malhas  viária  e  fluvial  estarão  expostas  aos  traficantes  de  animais  e  outros.  A

preparação de um policial de meio ambiente e de um fiscal da Semad demanda mais

de um ano, tendo em vista que Minas Gerais não pode contar com fiscais do Ibama.

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1611/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Sônia Maria Costa Azevedo (Instituição não informada) / Affonso

Damasio  Soares (Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais  -  FAEMG

(Belo  Horizonte))  /  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias))

PROPOSTA: Subsidiar os agricultores familiares com recursos do Programa Minas

Sem  Fome para  que as  agroindústrias  possam se tornar  autossuficientes  para  a

produção e comercialização de seus produtos e formalização das mesmas quanto às

exigências da Anvisa.

Inclusão de Ação denominada "Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte" com

finalidade  de Cadastrar  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte

com  o  objetivo  de  iniciar  o  processo  de  regularização  sanitária;  Unidade

Orçamentária:  Ima;  Produto:  Empreendimento  cadastrado;  Unidade  de  medida:

Unidade; Regionalização: Estadual; Meta física: 600; Meta financeira: R$800.000,00.

Inclusão de Ação: PROJETO DE DESBUROCRATIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO

SANITÁRIA  E  AMBIENTAL  DAS  ATIVIDADES  AGROPECUÁRIAS  E

AGROINDUSTRIAIS.; UO: SEAPA; Regionalização Estadual; Meta física e financeira

anual para o período 2012 - 2015 - 30.000 Famílias atendidas / 3.000.000,00;

Inclusão  de  Ação  "Consórcios  de  agroindústria  rural  de  pequeno  porte"  com  a

finalidade "Apoiar técnica e financeiramente a criação de consórcios intermunicipais

de  desenvolvimento  e  regularização  da  agroindústria  rural  de  pequeno  porte";
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Unidade  Orçamentária:  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento;  Produto:  Consórcio  apoiado;  Unidade  de  medida:  Unidade;

Regionalização: Centro-oeste (2), Jequitinhonha/Mucuri (1); Meta física: 3 em 2012; 6

em 2013; 6 em 2014; e 6 em 2015. Meta financeira: 400 mil reais em 2012; 800 mil

reais em 2013; 800 mil reais em 2014; e 800 mil reais em 2015.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO

JUSTIFICAÇÃO:

O Estado deve atuar na formalização e inclusão dos proprietários rurais lançados

na clandestinidade.

A sugestão  é  o  cadastramento,  no  ano  de  2012,  seiscentas  agroindústrias  de

pequeno  porte  nas  diversas  regiões  do  Estado,  sendo  as  despesas  de  custeio

referentes  ao  trabalho  de  vinte  servidores  do  IMA  dedicados  a  execução  dos

trabalhos e ao pagamento de seiscentas análises físico-químicas e microbiológicas

necessárias para tanto.

Fomentar e regularizar a agroindústria rural de pequeno porte, diminuindo assim o

êxodo rural, aumentando o valor agregado dos produtos do agronegócio, permitindo o

desenvolvimento sustentável e aumentando a segurança alimentar. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1612/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Liziane Vasconcelos Teixeira Lima (Associação Casa Novella (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:  Promover  a  interiorização  das  ações  de  mobilização  para  o

enfrentamento da violência contra crianças e adoelscentes, especialmente no que se

refere à violência sexual, nas regiões administrativas do Estado, por meio do Projeto

Minas Agindo em Rede executado pelo Fórum Interinstitucional de Enfrentamento da

Violência  Doméstica,  abuso  e  Exploração  Sexual  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FEVCAMG.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4110 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

O FEVCAMG é um espaço permanente de articulação e mobilização da sociedade

civil, dos poderes Executivo, Legislativo e judiciário, e Ministério Público, para uma

atuação conjunta em prol de enfrentamento da violência infanto-juvenil.

O Projeto Minas Agindo em Rede nasceu de uma necessidade de se efetivar as

diretrizes  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais.  Por meio desse projeto, são realizados

encontros regionais destinados a promover maior articulação entre os diversos atores

do sistema de garantia de direitos para o enfrentamento da violência doméstica, do

abuso sexual  e  da  exploração seual  do  público  infanto-juvenil.  (-  À  Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1613/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Liziane Vasconcelos Teixeira Lima (Associação Casa Novella (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Incentivar o desenvolvimetno do Protagonismo juvenil como estratégia

de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICAÇÃO:

O desenvolvimento do protagonismo juvenil no Estado é uma ação que propiciará a

intervenção no contexto  social  no qual  o  jovem está  inserido,  privilegiando a sua

inclusão em diversos espaços de discussão, possibilitando, assim, que o adolescente

e o joem possam exercer plenamente a cidadania e ser agente de transformação

social.

O Plano Nacional de enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil tem como

um de seus eixos o Protagonismo Juvenil, colocando o adolescente e o jovem como

atores prinicpais nos processos de mobilização da sociedade, articulações de rede,



1562
____________________________________________________________________________

campanhas e  estratégias  de  promoção de defesa dos  direitos.  (-  À  Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1614/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva  (Conselho  Estadual  de

Promoção da Igualdade Racial (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Restaurar  a  Ação  4451  "Apoio  à  regularização  fundiária  de  áreas

ocupadas  por  comunidades  indígenas  e  quilombolas",  com  exclusão  do  termo

"comunidades indígenas", por ser de competência privativa da União. Meta financeira

de R$ 500.000,00 em cada ano do período.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

O direito  ao território  foi  garantido às  comunidades quilombolas na Constituição

Federal de 1988. No entanto, a concretização deste direito está longe de acontecer,

principalmente  pela  falta  de  infraestrutura  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e

Reforma Agrária - Incra. Nos estados mais avançados, os Institutos de Terras - ITERs

- estão tomando para si a obrigação da titulação das terras quilombolas. Em Minas

Gerais, que conta com mais de 450 comunidades, não há nenhuma titulada. Por isso

a importância de se reservarem recursos para que o ITER possa fazer as titulações. A

Ação encontrava-se no Programa 144 - Desenvolvimento Sustentável Agrário. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1615/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Viviane Cafe Marçal  (Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social (Belo Horizonte)) / Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do

Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Implantar a rede de atenção ao idoso nos níveis de atenção primária,

secundária e terciária, não só para os fragilizados e de risco, mas também para os

saudáveis. Criar, no âmbito da saúde e assistência, Centros Dia de Atenção ao Idoso

Hígido, com orçamento para implantação nos municípios.
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REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÃO: 1172 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA

JUSTIFICAÇÃO:

Segundo pesquisas internacionais, há previsão de que cada pessoa apresente 3 a

4 comorbidades na velhice. Isso pode levar ao isolamento social, perda de autonomia

e independência. No Canadá, EUA e Europa existem programas de baixo custo que

promovem caminhadas e academias coletivas e  alcançam um número grande de

idosos, não só os que são dependentes de cuidados.

Dados de pesquisa realizada pela UFMG mostraram que 96% da população idosa é

higida,  mas necessita de cuidados preventivos e de manutenção da qualidade de

vida, evitando que necessitem de serviços curativos. Proposta 196: Este formato de

acolhimento diminuirá o número de idosos encaminhados de forma incorreta para as

ILPI's  e  propiciará,  às  famílias  e  aos  idosos,  local  adequado  para  realização  de

oficinas para passarem o dia de forma saudável, mantendo os vínculos familiares e

afetivos. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1616/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Sergio Hirle de Souza (Espasso CONSEG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a pavimentação asfáltica da pista do aeroporto da cidade de

Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AÇÃO: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

JUSTIFICAÇÃO:

Viabilizar  o  recebimento  de  voos  comerciais  e  aeronaves  de  maior  porte.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1617/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Maria  Beatriz  de  Oliveira  (Rede  Nacional  Feminista  de  Saúde,

Direitos Sexuais e Reprodu (Belo Horizonte)) / Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva
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(Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de ação destinada à reestruturação dos conselhos estaduais

e  municipais  de  direitos,  de  modo  a  assegurar  a  sua  efetividade  em  todos  os

Municípios de Minas Gerais, garantindo recursos para aquisição de equipamentos,

computadores e impressoras a serem distribuídos para os 300 Conselhos Municipais

do Idoso de Minas Gerais.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

Os conselhos de direitos constituem importante mecanismo democrático de controle

social  sobre a implementação e o acesso das pessoas às políticas públicas e ao

exercício  da  cidadania.  Daí  a  necessidade  de  se  promover  o  redesenho  de  sua

criação e funcionamento, pois o atual modelo - baseado em políticas específicas e

recorte  identitário  (gênero,  etnia,  diversidade  sexual,  etc.)  tem  gerado  uma

multiplicidade de conselhos com pouca efetividade na atuação.

Proposta 278: A inexistência desses equipamentos torna impossível a atuação da

rede de promoção e proteção do idoso no Estado. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1618/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Liziane Vasconcelos Teixeira Lima (Associação Casa Novella (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:  Criar  ação  para  promover  a  expansão  do  Programa  de  Ações

Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil  no

Território Brasileiro - Pair - nas regiões ou Municípios que ainda não desenvolvem o

programa.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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JUSTIFICAÇÃO:

O Pair em Minas Gerais ainda não foi plenamente expandido em todo o Estado e há

regiões  e  Municípios  que  apresentam  vulnerabilidade  com  relação  à  exploração

sexual  contra  crianças  e  adolescentes  e  que  necessitam  da  articulação  de  todo

sistema  de  garantia  de  direitos  para  o  enfrentamento  a  esta  problemática.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1619/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Bruno  Pereira  de  Mello  (Conselho  de  Segurança  Alimentar  de

Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade, acrescentando a expressão: "Implantar, estruturar,

REALIZAR GEORREFERENCIAMENTO e manter (...)", e as metas física para 8 e

financeira para R$ 2.000.000,00, em 2012, na região do Rio Doce.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

AÇÃO: 4060 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO:

Garantir recursos financeiros para o georreferenciamento dos Parques Estaduais do

Rio Corrente e Candonga, cujo decreto é da década de 1990 e ainda não foi feita a

regularização  fundiária,  pois  o  georreferenciamento  é  a  primeira  etapa  para  esta

regularização.  A urgência  desses  dois  parques  se  justifica,  também,  porque  os

mesmos estão com ocupações de grupos indígenas, o que precisa ser regularizado.

(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1620/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte)) /  Ronaldo Antônio Pereira da Silva (Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial (Belo Horizonte)) / Seminário Legislativo Pobreza e

Desigualdade (Instituição não informada)

PROPOSTA:  Criação  de unidade orçamentária  para  Coordenadoria  Especial  de
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Políticas  para  Idosos  -  Cepid  -  como  forma  de  dar  autonomia  às  ações  da

Coordenadoria  e  desonerar  a  Superintendência  de  Finanças.  Vinculação  do

orçamento do Conselho Estadual do Idoso à Cepid. E/OU Garantia de recursos para

a campanha de valorização da pessoa idosa, de forma continuada, como forma de se

sensibilizar a sociedade sobre os direitos do idoso, bem como divulgação do Estatuto

do Idoso com a distribuição de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) estatutos

até 2014. E/OU Aporte de recursos para a Coordenadoria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial  em sua gestão para garantia  de políticas  públicas

voltadas para a igualdade racial. E/OU Apoio técnico e financeiro do poder público às

Coordenações de Apoio à Pessoa com Deficiência - COADS -.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

A criação da Coordenadoria Especial  de Políticas para Idosos - Cepid -  vem ao

encontro da luta do Conselho Estadual do Idoso e da sociedade civil. Essa medida

fortalecerá  a  Cepid,  e  por  consequência  o  Conselho,  tendo  em  vista  que devem

trabalhar  em  conjunto.  Justifica-se,  então,  o  vínculo  orçamentário  do  Conselho  à

Cepid.

Conforme dados do senso, verifica-se o aumento da população idosa em Minas

Gerais. A iniciativa visa possibilitar  a atuação do idoso como protagonista de suas

conquistas e favorecer ações de prevenção à violência contra a pessoa idosa no

Estado, que é crescente no Estado, conforme dados do disque-denúncia.

Tendo Minas Gerais 450 comunidades quilombolas e 9 etnias indígenas e ciganas,

o Estado deve articular a política para a garantia de direitos, com a realização de

visitas às comunidades, de capacitação das lideranças quilombolas e indígenas, de

seminários  e  de  outras  ações  que  visem  essa  articulação.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1621/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Sandra  Mara  Alburquerque  Bossio  (Conselho  Comunitário  de

Segurança Pública - Consep Acisp 4 (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Criar ação "Gestão da Infraestrutura da SEE - Crianças e Jovens com

Deficiência" com finalidade "Criar e manter, no ambiente escolar, espaços físicos e

infraestruturas adequados às necessidades específicas das crianças e jovens com

deficiência,  garantindo-se  recursos  para  elaboração  e  execução  de  planilhas  e

projetos  de  engenharia";  Unidade  Orçamentária:  1261  -  SEE;  Produto:  Escola

adaptada; Unidade de Medida: Escola; Regionalização: Estadual; Meta física: 5; Meta

financeira: R$ 5.000.000,00; Período: 2012 a 2015. E/OU

Criar  ação  para  atingir  o  nível  recomendável  de  alfabetização  e  melhorar  o

desempenho  dos  alunos,  por  meio  de  intervenções  pedagógicas,  capacitação,

INCLUINDO AS NECESSIDADES  ESPECÍFICAS,  NO AMBIENTE ESCOLAR,  DA

CRIANÇA E DO JOVEM COM DEFICIÊNCIA, e acompanhamento dos profissionais

da educação.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

JUSTIFICAÇÃO:

Parte da proposta (priorizada)  nº  23 do Fórum Técnico Segurança nas Escolas,

realizado de junho a outubro de 2011. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1622/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Maria Alves de Souza (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incide sobre o Programa 008 - Avança Minas Olímpica

Garantir  o  acesso  direto  do  público  rural,  como beneficiários  do  programa com

garantia das condições necessárias, como transporte e alimentação até o local das

atividades.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 8 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

JUSTIFICAÇÃO:

A população do campo sempre esteve vulnerável às políticas de esporte, e já está

na hora de pensar em políticas que realmente dialoguem com a realidade do nosso

Estado e do Brasil. (- À Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1623/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Fernando Barbosa de Oliveira (Instituição não informada)

PROPOSTA: O Lapa Multishow foi tombado pela Prefeitura de Belo Horizonte para

ser  transformado na Casa de Música de Belo Horizonte,  que com certeza será a

representação  da  música.  A  concretização  desse  espaço  é  de  fundamental

importância para a categoria e para os músicos que terão na cidade uma referência

cultural para formação, informação, integração, produtos musicais, etc.

Meta financeira: R$ 450.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Minas sempre se destacou na área musical no Brasil e no mundo, até mesmo sem

apoio  social.  Nos  últimos  anos,  poucos  músicos  conseguem  se  organizar  ou

estruturar,  por  falta  principalmente  de  entidades  representativas  e  espaços  físico/

político/sociais. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1624/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alteração da Ação 1251 - Festivais Culturais

Apoiar o Festivale -  Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - que

ocorrerá em 7/2012, em Itaobim.

Meta financeira: R$ 100.000,00.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 42 - DESTINO MINAS

JUSTIFICAÇÃO:

O Festivale é uma festa da cultura popular realizada anualmente em um Município

do Vale  do Jequitinhonha.  Congrega as diversas artes  culturais,  tais  como teatro,

cultura  popular,  música,  dentre  outros.  O evento ocorre há  mais  de  trinta anos  e

sempre contou com o apoio do Estado para sua execução. O evento é o maior do

gênero no Estado que trabalha com a cultura popular. (- À Comissão de Participação
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Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1625/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituição não informada) /  Seminário

Legislativo Pobreza e Desigualdade (Instituição não informada)

PROPOSTA: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Vale do Jequitinhonha

como  mecanismo  para  fomentar  o  artesanato  e  possibilitar  sua  comercialização.

E/OU

Implantação,  no  Vale  do  Jequitinhonha,  de  um  centro  regional  de  cultura,  para

amparar e apoiar os movimentos culturais existentes na região. E/OU

Alteração da Ação 4528 -  Manutenção de espaços culturais para construção do

Centro de Referência Cultural do Vale do Jequitinhonha,  com meta financeira:  R$

500.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Em documento anexo. Permitir o desenvolvimento econômico, social e cultural da

região do Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1626/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Adriana  Santos  Nascimento  Pereira  (Federação  dos  Trab.  na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criar ação para a educação alimentar.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

JUSTIFICAÇÃO:

É  um  instrumento  a  mais  para  viabilizar  as  metas  do  PNAE  e  principalmente

garantir segurança alimentar a todos os cidadãos e assegurar que sejam valorizados

os  hábitos  e  os  costumes  regionalizados  de  cada  município.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1627/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Ampliação  do  atendimento  à  pessoa  idosa  vítima  de  violência  às

tipificações atendidos pelos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos -

NAVCVs - por meio do aumento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao orçamento

de 2012, a serem distribuídos aos 4 NAVCVs a fim de fortalecer a equipe técnica na

prestação do atendimento ao idoso vitimizado e de sua família.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: 4644 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV

JUSTIFICAÇÃO:

A população idosa é a que mais cresce no país conforme o censo do IBGE 2010.

Em Minas  Gerais  corresponde a 12,2% da população.  De outro lado,  a violência

contra a pessoa idosa é, também, a que mais cresce no Estado, de acordo com os

dados do Disque Direitos Humanos.(- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1628/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Tullio  Marques (Associação  Ambientalista  e  Soc  (Conceição do

Mato  Dentro))  /  Francisco  Augusto  Lages  (Associação  Ambientalista  e  Soc

(Conceição do Mato Dentro))

PROPOSTA: Regularizar a presença dos moradores (35 famílias), para uma gestão

integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que possam continuar

em  suas  propriedades,  localizadas  no  alto  da  Serra  do  Cipó  (Municípios  de

Conceição do Mato Dentro e Santana do Riacho), uma vez que o Parque Estadual

Serra do Intendente abrangeu a área em que vivem.

Desenvolver projeto de turismo sustentável (Trilha Parque Amascipó), com gestão

compartilhada entre o Estado e a Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra

do Cipó, consolidando a permanência dos históricos moradores com a implantação
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de uma economia sustentável.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

AÇÃO: 4532 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO:

Considerando que 58% dos parques encontram-se em situação irregular e ainda a

importância  já  reconhecida  em  gestões  público-privadas,  nossa  proposta  visa

contribuir com o poder público para colaborarmos na gestão do Parque, com o projeto

Trilhas  Parque  Amascipó,  em  que  estaremos  fiscalizando  e  acompanhando  os

visitantes,  com  informações,  orientações  e  educação  ambiental.  Nessa  proposta,

pretendemos diminuir a pecuária no local, transformando a renda familiar em fonte

sustentável submetida às normas técnicas que fundamentam o ecoturismo.

Foi anexado um estudo das placas de orientação que vêm sendo implantadas ao

longo das trilhas -  muito utilizadas por ecoturistas que habitualmente percorrem a

região  sem qualquer  fiscalização  do  poder  público,  mas  que  são orientados  pela

Associação. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1629/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Kátia  Ferraz Ferreira (Sec.  Est.  Adjunta Ciência, Tecnol.  e Ens.

Superior - Sectes (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliar o programa de assistência respiratória às pessoas portadoras de doenças

neuromusculares,  operacionalizado  pela  FHEMIG,  através  do  Hospital  Júlia

Kubtschek.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

AÇÃO:  4004  -  GESTÃO  DA  POLÍTICA  HOSPITALAR  -  COMPLEXO  DE

ESPECIALIDADES

JUSTIFICAÇÃO:

O  objetivo  da  proposta  é  ampliar  o  número  de  profissionais  que  compoõem  a
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equipe  multidisciplinar,  pois  atualmente  o  quadro  de  profissionais  que  atuam  no

programa é insuficiente para o atendimento da demanda, que é de 300 pacientes por

mês. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1630/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Paulolinto Pereira (Conselho Estadual de Saúde (Belo Horizonte)) /

Josely  Ramos  Pontes  (Instituição  não  informada)  /  Daniela  Souza  Lima  Campos

(Secretaria de Estado de Saúde - SES (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Retirar  do montante de financiamento do Programa 053 os valores

originados  no orçamento  de  investimento  das  empresas controladas  pelo  Estado.

E/OU Alteração da Unidade Orçamentária, já que

Saneamento Básico não deve ser colocado em orçamento de saúde.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

JUSTIFICAÇÃO:

O financiamento da Saúde, obrigatoriamente, deve ser evidenciada com recursos

de impostos estaduais e transferências federais. Desse modo, o programa indica a

presença  de  recursos  originados  no  orçamento  de  investimentodas  empresas

controladas pelo Estado. Entretanto, a fonte de financiamento do montante de R$

833.000,00  é  originada  de  financiamentos  de  operações  de  crédito  e  recursos

próprios  da  Copasa.  Proposta  296:  De acordo  com a  Emenda 29  à  Constituição

Federal, não se deve incluir gasto com saneamento básico em saúde. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1631/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Fernanda Antunes Spolaor (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação, para "O videomonitoramento é um projeto

que proporciona o monitoramento de imagens geradas por câmeras estrategicamente

distribuídas  em  vias  públicas  das  cidades  com  altos  registros  de  ocorrências  de

criminalidade violenta contra o patrimônio, BEM COMO EM TODAS AS ESCOLAS

PÚBLICAS DE MINAS GERAIS, NAS ÁREAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO E NO
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ENTORNO  DAS  MESMAS,  contribuindo  para  a  prevenção  e  repressão  da

criminalidade nas áreas em que foi instalado. Sua implantação possibilita melhorias

nos índices de criminalidade violenta contra o patrimônio dsa regiões monitoradas,

bem como a melhor eficiência da atuação policial.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1029 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta aprovada no Fórum Técnico Segurança nas Escolas: por uma Cultura da

Paz (proposta 1) (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1632/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Isabela de Vasconcelos Teixeira (Instituto Elo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumento da meta financeira prevista para o quadriênio em 25% por

ano.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

AÇÃO:  1181  -  IMPLANTAÇÃO  DOS  CENTROS  DE  PREVENÇÃO  À

CRIMINALIDADE

JUSTIFICAÇÃO:

Pesquisas internacionais e nacionais, como a pesquisa realizada pela FJP sobre o

Fica  Vivo,  mostram  que políticas  de  prevenção apresentam  ótimos  resultados  de

custo-benefício.  Pensando  também  no  foco  da  gestão  para  a  cidadania  e  na

sustentabilidade, acho importante aumentar o investimento em uma política que tem

como um pilar central a participação social. O recurso previsto seria suficiente apenas

para  pessoal,  estrutura  física  e  parceria  com  a  Fundep.  Porém,  as  políticas

desenvolvem  também  ações  como  projetos  temáticos,  fóruns  locais,  grupos

reflexivos, e têm o planejamento de implantar ações inovadoras, como o Centro de

Referência da Mulher Egressa, e não há recurso suficiente dentro do previsto. (- À

Comissão de Participação Popular.)
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1633/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Eder José de Souza Lopes (Guarda Municipal de Belo Horizonte

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação para "Assegurar o apoio necessário e a

integração dos órgãos de defesa social, INCLUINDO AS GUARDAS MUNICIPAIS NO

SISTEMA, para a coordenação e manutenção da política de integração nas regiões

integradas de segurança pública. INCENTIVAR, POR MEIO DE CONVÊNIOS COM A

POLÍCIA MILITAR  E  A POLÍCIA CIVIL,  A  CRIAÇÃO  E  A QUALIFICAÇÃO  DAS

GUARDAS MUNICIPAIS PARA ATUAÇÃO NA PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E

DA VIOLÊNCIA."

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO:  4320  -  GESTÃO  DA POLÍTICA DE  INTEGRAÇÃO  DO  SISTEMA  DE

DEFESA SOCIAL

JUSTIFICAÇÃO:

Art. 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal.

Art. 138 da Constituição Estadual.

Proposta aprovada no Fórum Técnico Segurança nas Escolas: por uma Cultura de

Paz. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1634/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE: Francisco Eustáquio Rabelo (Associação dos Delegados da Polícia

Civil de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Disponibilizar incentivo remuneratório do pessoal ativo da Polícia Civil

que tem suas atividades ampliadas a outros municípios em razão do quadro reduzido

de policiais civis.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

JUSTIFICAÇÃO:
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(Tópicos resumidos - ver anexo à proposta para versão completa)

- "Aumentar a segurança" como um dos 10 objetivos do PMDI 2011-2030.

- Efetivo de cerca de 10.000 policias civis hoje em MG - defasado.

-  Inexistência  de  delegados  da  PC  em  todos  os  municípios  -  necessidade  de

deslocamento da PMMG em casos de prisões, em muitas ocasiões, deixando certas

localidades sem policiamento por longos períodos.

-  extensão  de  competência  dos  delegados  lotados  nas  delegacia  regionais  das

cidades-pólo,  gerando  deslocamentos  e  custos,  sem  a  respectiva  contrapartida

remuneratória  -  propõe-se  pagamento  de  verba indenizatória  na  razão de  1/3  da

remuneração dos delegados de polícia que comprovadamente respondam por mais

de um município, como forma de incentivo e como contrapartida pelos gastos com o

deslocamento e a permanência em outro município. Verba seria retirada na medida

em que os quadros da PC fossem sendo preenchidos, como previsto. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1635/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Desenvolver o Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas

de Violência Sexual no Estado de Minas Gerais.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA:  189  -  PRESERVAÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA,  EXERCÍCIO  DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Tópicos resumidos - para íntegra, ver anexo à proposta original.

- Desafio do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

-  Necessidade  de  ações  conjuntas  e  descentralizadas  entre  os  entes,  com  a

participação de todas as esferas do governo e da sociedade civil organizada.

- Intuito de promover primeiramente o cuidado à saúde física e emocional da vítima

de violência sexual e necessidade desse atendimento em Hospitais de Referência ao
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Atendimento às Vítimas de Violência Sexual  ou em Centros  de Saúde habilitados

para  tal,  por  uma  equipe  multidisciplinar,  com  capacitação  específica  como,  or

exemplo,  paar  coleta  de  material  de  DNA (no  caso  de  médicos,  capacitadospor

peritos do IML).

-  Objetivo  de  reduzir  o  sofrimento  das  vítimas  de  violência  sexual,  evitando

revitimização  devido  a  intervenções  fragmentadas  e  desarticuladas.  também:

possibilidade de preservação da prova material, pois nem sempre a vítima dirige-se a

uma unidade policial. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1636/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Andrea  Mismotto  Carelli  (Ministério  Púb.  Est.  -  Promotoria

Combate Crime Organizado (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Implantar  a  delegacia  especializada  de  proteção  à  criança  e  ao

adolescente  -  DEPCA nos  municípios,  regiões  e  localidades  em  que  já  houve

identificação de pontos de vulnerabilidade de exploração sexual  contra crianças e

adolescentes. E/OU

Ampliar o quadro funcional da delegacia especializada de proteção á criança e ao

adolescente  no  Município  de  Belo  Horizonte,  sendo  realizado  estudo  prévio  pelo

departamento  de  investigação,  orientação  e  proteção  á  família,  para  identificar  o

quadro  funcional  necessário  para  o  desenvolvimento  efetivo  das  atribuições  da

delegacia citada.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA:  189  -  PRESERVAÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA,  EXERCÍCIO  DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

JUSTIFICAÇÃO:

A ampliação  de  delegacias  de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  significa

reconhecer  a necessidade de atendimento  prioritário  e  diferenciado que deve  ser

dispensado  a  este  público  e  irá  propiciar  maior  eficácia  na  investigação  criminal

principalmente  no  que  diz  respeito  à  violência  sexual.  O  efetivo  cumprimento  da

Resolução  6.357,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  implementação  da  delegacia
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especializada de proteção á  criança e  ao  adolescente,  e da  Resolução 7196,  de

2009,  que dispõe sobre as unidades policiais civis, de âmbito territorial  e atuação

especializada, que integram a estrutura orgância da polícia civil do Estado de Minas

Gerais. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1637/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Instalar  Postos  de  Perícia  Integrada  -  PPI  nas  regiões  a  serem

indicadas  pela  Superintendência  da  Polícia  Técnico-Científica  da  Polícia  Civil  do

Estado de Minas Gerais.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA:  189  -  PRESERVAÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA,  EXERCÍCIO  DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 4512 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

JUSTIFICAÇÃO:

O PPI visa buscar a integração entre a perícia criminal e a medicina legal,  num

processo interdisciplinar para, através das provas técnicas, fornecer subsídios mais

eficientes para apuração do crime. A concepção deste projeto visa equipar o interior

do estado, uma vez que grande emanda das perícias é encaminhad apara a Capital,

o  que  tem  gerado  demora  nos  resultados  e,  consequentemente,  deficiência  nas

investigações.

Cumprimento da Resolução nº 6.887, de 29 de maio de 2006. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1638/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Desenvolver ação que vise a obtenção de certidões pela população em situação de

pobreza/implantação das Unidades Interligadas de Registro Civil  nas maternidades
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de Minas."

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

JUSTIFICAÇÃO:

Resumo dos tópicos - ver anexo à proposta original para íntegra.

- Registro civil é direito da criança - Convenção de 1989.

- Exclusão das crianças sem registro de políticas públicas.

- Necessidade de números precisos sobre habitantes para formulação de políticas

públicas.

- Movimentos em âmbito nacional e estadual para a implementação do direito ao

registro civil aos recém nascidos nas maternidades.

- Aprovação dos Provimentos nº 13 e nº 14 pelo CNJ.

-  Pré-projeto  da  Maternidade  Hilda  Brandão  (Santa  Casa)  para  implantação  da

Unidade Interligada de Registro Civil, e entraves a ele.

- Decretos 45.167, de 9 de setembro de 2009 (Estadual) e 14.503, de 25 de julho de

2011 (Municipal) - Grupo Gestor para Erradicação do Sub-Registro.

-  Programa Prefeito  Amigo da Criança,  da PBH. (-  À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1639/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Arlete  Hirle  Gonçalves  Lages  (Superintendência  Regional  de

Ensino Metropolitana A (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Nova  ação:  Criação  de  rede  de  atendimento  à  criança  e  ao

adolescente dependente químico, incluindo prevenção e tratamento do consumo de

álcool e drogas.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 52 - ALIANÇA PELA VIDA

JUSTIFICAÇÃO:

A  proposta  tem  por  finalidade  atender  os  dependentes  químicos  e  os  seus



1579
____________________________________________________________________________

familiares  em escolas  situadação em regiões de mais  vulnerabilidade individual  e

social,  com  atendimento  psiquiátrico,  psicológico,  fonoaudiológico,  jurídico,  e  em

assistência social,  com auxílios financeiros diretos. (-  À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1640/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação e manutenção de laboratório, na região Norte do Estado, para

análise  gratuita  de  DNA,  nos  casos  em  que  há  processo  de  investigação  de

paternidade.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1641/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Disponibilização de transporte para as pequenas comunidades rurais

para fins de tratamento de saúde.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

AÇÃO: 1121 - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL

DE TRANSPORTE EM SAÚDE. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1642/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação de equipe técnica no bairro Palmeiras e adjacências, em

Teófilo Otoni, para desenvolvimento de ações voltadas para o lazer dos idosos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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JUSTIFICAÇÃO:

Requerimento:

à Prefeitura de Teófilo Otoni para conhecimento da demanda. (-  À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1643/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de espaço destinado ao tratamento de dependentes químicos

e de álcool, dentro dos centros de internação de menores em conflito com a lei e no

interior  dos  estabelecimentos  penais,  com apoio  de  corpo técnico,  contando  com

psicólogos,  psiquiatras  e  assistentes  sociais,  bem  como fornecimento  gratuito  de

medicamentos na região Mucuri.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 4007 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

JUSTIFICAÇÃO:

Requerimento à Seds solicitando providências para o atendimento sistemático e

continuado  dos  adolescentes  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  de

internação ao usuário de alcool e drogas

Sistema prisional está na ação 4007. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1644/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:  Detalhamento,  no  âmbito  de  cada  política  pública,  dos  recursos

destinados aos segmentos mais vulnerabilizados, identificados à partir  de atributos

como  gênero,  etnia,  condição  geracional,  deficiência  e  diversidade  sexual.  E/OU

Implementação de políticas públicas descentralizadas.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA:  171  -  PLANEJAMENTO,  ORÇAMENTO  E  ARTICULAÇÃO  DAS
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AÇÕES GOVERNAMENTAIS

JUSTIFICAÇÃO:

O  orçamento  temático  justifica-se  no  sentido  de  assegurar  a  visibilidade  e  a

identificação de recursos e ações destinadas aos públicos específicos  de modo a

possibilitar o controle social sobre a efetivação das políticas públicas no Estado. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1645/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Fiscalização da prestação de serviços na comunidade de Cacheira

dos Forros, em Passa Tempo.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA:  29  -  CIDADES:  ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO.  (-  À  Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1646/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de fundo para fomento de pesquisa e inovação tecnológica

voltada para o semiárido mineiro - regional

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  228  -  PESQUISA,  DESENVOLVIMENTO  E  INOVAÇÃO.  (-  À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1647/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Reforma da ponte na BR 116, localizada no trecho entre Ponto dos

Volantes e Itaobim.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura



1582
____________________________________________________________________________

PROGRAMA: 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

AÇÃO: 4543 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. (-

À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1648/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Implantação  de  trem  urbano  intermunicipal  regional  ligando  Belo

Horizonte a Cordisburgo, utilizando-se da malha ferroviária e dos pontos de estação

já existentes, buscando redução de custos, podendo ser eletrificados ou duplicados

os trechos nos moldes do Rio de janeiro, São paulo, Porto Alegre, etc., utilizando-se o

eixo do Vetor Norte integrado ao VLT como referência. E/OU

Implantação de infraestrutura de transporte multimodal no noroeste de Minas, para

o  escoamento  da  produção,  incluindo  uma  ferrovia  ligando  Unaí  à  Pirapora,  no

escopo do Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT. E/OU

Priorização  dos  estudos  para  a  recuperação  do  transporte  ferroviário  na  Bacia

Hidrográfica do Mucuri, permitindo o desenvolvimento regional por meio do transporte

do  granito  (para  evitar  a  degradação  das  rodovias),  da  madeira  e  de  produtos

regionais, com o intuito de incrementar o turismo para as praias do sul da Bahia e o

turismo  ecológico  e  recuperar  a  autoestima  da  população  regional,  até  hoje

traumatizada pela extinção arbitrária e ditatorial da EF Bahia-Minas. E/OU

Construção  de  uma  ferrovia  de  Araçuaí  a  Caravelas  (BA),  para  incentivar  o

transporte de passageiros e produtos da região, que poderiam ser exportados através

do porto de Caravelas, e que traria benefícios, inclusive para o turismo, a toda a

região.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. (- À

Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1649/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não
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informada)

PROPOSTA: Implantação de Escolas Família  Agrícola -  EFAs -  de nível  técnico

para atender às comunidades rurais do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri. E/OU

Desapropriação e doação da área onde está instalada a Escola Família Agrícola

Bontempo, que é de abrangência regional e está localizada na Fazenda Córrego do

Brejo, zona rural de Itaobim; E/OU

Apoio  financeiro  para  implementação  e  reconhecimento  de  uma Escola  Família

Agrícola Indígena Intercultural em Araçuaí, no Território Indígena Pankararu Pataxó,

nas seguintes ações:

a) formação de indígenas que assumam esta proposta;

b)  articulação  com  as  aldeias  de  Minas  Gerais,  para  aprofundamento  e

conhecimento da proposta das EFAs indígenas;

c)  infraestrutura:  transporte,  material  pedagógico,  alimentação,  contratação  de

profissionais;

d) formação de equipes específicas para atender às demandas.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1650/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Reestruturação do sistema de transporte metropolitano, garantindo a

integração  metropolitana,  tarifas  mais  baixas,  qualidade  no  serviço,  melhores

condições de trabalho e participação da sociedade civil. E/OU

Extensão do metrô até as cidades do vetor norte, garantindo uma linha de sete

lagoas a Belo Horizonte E/OU

Melhoria da interligação de transporte, gerando mais oportunidade de empregos e

de renda, impulsionando consequentemente todo o desenvolvimento. E/OU

Implementação, a médio prazo, de linhas de ônibus para fazer a integração das
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cidades da região metropolitana com passagem a preços populares (60 centavos)

para dar maior acessibilidade das pessoas aos centros industriais e comerciais

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AÇÃO: 1023 - MOBILIDADE URBANA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1651/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Auxiliar as pessoas carentes do Vale do Jequitinhonha a ingressarem

na Universidade, via convênios.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

AÇÃO: 1160 - TRAVESSIA RENDA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1652/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de campus em cidades estratégicas do Vale do Jequitinhonha

e Mucuri para aproximar as oportunidades de formação técnica e superior para jovens

e adultos, descentralizando a oferta de educação especializada.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA: 129 - EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1653/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantia de abastecimento de água e tratamento de esgoto em todas

as escolas rurais da região Norte de Minas, até 2012.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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PROGRAMA: 17 – PRÓ-ESCOLA. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1654/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Aproveitamento  e  ampliação da infraestrutura  de  escolas  técnicas,

agrotécnicas, EFAs, associações rurais e outros equipamentos por vezes desativados

para atender às diversas demandas de formação no campo, seja em capacitações

específicas ou em cursos de nível técnico e superior.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO. (- À Comissão

de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1655/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Construção de uma escola municipal no bairro Bela Vista, distrito de

Machacalis, onde moram pessoas mais carentes e onde há alto índice de usuários de

drogas.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1656/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Descentralização dos órgãos ambientais para facilitar sua atuação em

Araçuaí e Municípios vizinhos, especialmente no que diz respeito ao licenciamento de

atividades  por  parte  dos  agricultores  e  produtores  rurais.  Atualmente  a  região  é

atendida pela Supram de Diamantina e pelo núcleo de Medina do Instituto Estadual

de Florestas.
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REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  105  -  GESTÃO  AMBIENTAL  INTEGRADA.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1657/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Criação de roteiro turístico envolvendo os circuitos da região da Mata

(Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual Serra do Brigadeiro, Circuito Serras

de  Minas,  Circuito  das  Cachoeiras  e  Parque  Estadual  Ibitipoca),  fomentando  a

inclusão produtiva e a geração de renda das famílias em vulnerabilidade social das

regiões no entorno dos circuitos.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 42 - DESTINO MINAS

AÇÃO: 1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS. (-

À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1658/2011

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012/2015

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Transformação do Presídio José Maria Alkimim em patrimônio cultural

e educacional do Município de Ribeirão das Neves, com formação profissional nas

áreas de cultura e meio ambiente, espaços de lazer e cultura, etc.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1659/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Incentivar o desenvolvimento regional na Região Central.
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REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 29 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

AÇÃO:  1210  -  PLANEJAMENTO  E  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL

INTEGRADO. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1660/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Suspensão da construção do novo complexo prisional  na Fazenda

Mato Grosso e criação no local do 1º Parque Cultural, Ecológico e Agroextrativista da

RMBH.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL. (-  À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1661/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Implementação  de  política  de  incentivo  à  produção  da  piscicultura

ornamental na região da Zona da Mata.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO  DA  ECONOMIA  MINEIRA.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1662/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Incentivo para a ampliação dos programas Minas Leite e Balde Cheio

na região do semiárido mineiro.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
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PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E  DO

AGRONEGÓCIO. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1663/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Implantação de projetos  voltados à preservação de nascentes dos

afluentes do Rio Jequitinhonha, com financiamento das três esferas do governo.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

AÇÃO:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO  DE  ÁREAS  DEGRADADAS.  (-  À  Comissão  de  Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1664/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Apoio  ao  projeto  Oficina  de  Saneamento,  com  disponibilização  de

material de uso permanente (cimento, ferro, areia, etc.), contribuindo para atingir a

meta de 100% das residências com esgoto de boa qualidade em toda cidade, por

meio de apoio proveniente da Secretaria de Ação Social.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

AÇÃO: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1665/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Garantia do cumprimento do plano de metas de saneamento básico

da Copasa e da ampliação de recursos para a Região Metropolitana, com prioridade
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para áreas de maior vulnerabilidade social da região.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

AÇÃO: 3003 - SANEAMENTO BÁSICO – COPASA. (- À Comissão de Participação

Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1666/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Desburocratização do processo para aquisição de recursos do Fundo

de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas

do Estado de Minas Gerais - Fhidro - para ações de melhoria da qualidade e aumento

da quantidade de água na bacia do Rio Muriaé.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS

AÇÃO: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS. (- À Comissão de

Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1667/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final

PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA: Incentivo à irrigação na região do Vale do Jequitinhonha voltado para

agricultores familiares e produtores de até 6 módulos fiscais, por meio de extensão do

incentivo concedido na conta de luz à irrigação no horário noturno também ao período

diurno e pela retomada de projetos de irrigação já existentes.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 28 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

AÇÃO: 1199 - IRRIGA MINAS. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1668/2011

EVENTO: Pobreza e Desigualdade - Etapa Final
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PROPONENTE:  Seminário  Legislativo  Pobreza  e  Desigualdade  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:  Implantar  o  Programa  Leite  pela  Vida  nos  municípios  da  Região

Central, ampliando a quantidade de leite entregue por produtor de 32 para 60 litros.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 165 - LEITE PELA VIDA

AÇÃO: 4199 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.986/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em epígrafe institui  a

Semana Estadual para Conscientização e Prevenção contra o HPV.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  matéria,

concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  XI,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.986/2011 tem como finalidade instituir a Semana Estadual

para  Conscientização e  Prevenção contra  o  HPV,  a ser  realizada anualmente  na

segunda semana de outubro.

O vírus do papiloma humano – HPV – infecta células epiteliais e tem a capacidade

de causar lesões na pele ou mucosas. Na maior  parte dos casos, as lesões têm

crescimento limitado e habitualmente regridem espontaneamente. Existem mais de

200 subtipos diferentes de HPV; a maioria delas está associada a lesões benignas,

como a verruga comum (pele) e a verruga genital. No entanto, alguns subtipos podem

provocam tumores malignos, como câncer do colo de útero, da vagina, da vulva, do

ânus e do pênis.

A transmissão desse vírus é por contato direto com a pele ou mucosa infectada. Os

HPV genitais  são  transmitidos  por  meio  das  relações  sexuais  e  as  lesões  deles
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decorrentes  são a  doença sexualmente  transmissível  – DST – mais  frequente no

mundo.

Estudos  epidemiológicos  mostram  que  a  infecção  pelo  HPV  é  muito  comum:

estima-se  que  cerca  de  50%  a  80%  das  mulheres  sexualmente  ativas  serão

infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de sua vida; porém, a

maioria das infecções é transitória e geralmente é combatida espontaneamente pelo

sistema imunológico, principalmente entre as mulheres mais jovens. Somente uma

pequena fração (entre 3% a 10%) das mulheres infectadas com um tipo de HPV com

alto risco de câncer desenvolverá câncer do colo do útero.

O câncer do colo do útero leva muitos anos para se desenvolver. No entanto, as

alterações das células que podem desencadeá-lo são diagnosticadas facilmente no

exame citopatológico  (exame preventivo  de  Papanicolau).  Dessa forma,  ações de

esclarecimento  da  população,  principalmente  mulheres,  sobre  o  diagnóstico  e

tratamento  precoce  dessas  alterações  são  importantes  para  reduzir  esse  tipo  de

câncer e aumentar as chances de cura.

No Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, em sua

análise preliminar, a essência do projeto foi mantida, mas sua estrutura foi alterada,

tendo em vista a clareza do texto legal.

Concordamos  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  porém  consideramos  necessário  fazer  alguns  ajustes  no  art.  2º  do

Substitutivo.  Esse  artigo  estabelece  que  o  Estado  realizará  eventos  para

conscientizar  a população acerca “da doença”.  O termo empregado é por demais

genérico, uma vez que, conforme já mencionado neste parecer, o HPV pode causar

vários tipos de lesão, e não somente um tipo de doença. Além disso, é importante

conscientizar a população não apenas sobre as doenças provocadas pelo vírus, mas

sobretudo sobre as suas formas de transmissão e como evitá-la. A fim de conferir

maior precisão ao texto, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.986/2011, na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2o do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º – Na data a que se refere o art. 1o, serão realizados no Estado eventos para

conscientizar a população acerca da transmissão do vírus, das doenças que provoca,

da importância do diagnóstico precoce e das formas de tratamento.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Wilson Batista - Neider

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.464/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua e Pista,

com sede no Município de João Monlevade.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

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 2.464/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação de

Corredores  de  Rua e  Pista,  com sede no Município  de João Monlevade,  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 o

atletismo, 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
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dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação de Corredores

de  Rua  e  Pista,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.464/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 79/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria da Deputada Liza Prado, institui a Política

Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº1,

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,  XI,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  pretende  instituir  política  de  prevenção  e  controle  do

câncer de próstata no Estado. Alguns dos objetivos da política constantes no projeto

são: estabelecer e difundir  ações de prevenção; identificar condições que possam

melhorar as condições de vida do paciente; ampliar os serviços de assistência, etc. O

art.  3º dispõe sobre as competências do Poder Executivo no que tange à referida

política,  entre  elas  a de  estimular  a  realização de exames para o diagnóstico  do

câncer de próstata, bem como a de dar assistência ao paciente com câncer.

Segundo  a  publicação  “Estimativas  2010:  Incidência  de  Câncer  no  Brasil”,  do

Instituto  Nacional  de  Câncer  –  Inca  –,  o número  de  casos  novos  de  câncer  de
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próstata  estimado  para  o  Brasil  no  ano  de  2010  foi  de  52.350.  Esses  valores

correspondem a um risco estimado de 54 casos novos a cada 100 mil homens. Na

Região Centro-Oeste o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens (48

por 100.000). Se não forem considerados os tumores de pele não melanoma, é o tipo

de  câncer  mais  frequente  nas  Regiões  Sul  (69  por  100.000),  Sudeste  (62  por

100.000), Nordeste (44 por 100.000) e Norte (24 por 100.000). Em termos de valores

absolutos, o câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o

mais  prevalente em homens,  representando cerca  de 10% do total  dos casos de

câncer. Esse tipo de câncer é considerado da terceira idade, uma vez que cerca de

três quartos dos casos no mundo acometem indivíduos a partir dos 65 anos. No Brasil

foi observado um aumento nas taxas de incidência do câncer de próstata ao longo

dos anos,  fato que possivelmente decorre do  aumento da  expectativa  de vida da

população, da evolução dos métodos diagnósticos e da melhoria da qualidade dos

sistemas de informação do País. O Atlas de Mortalidade por Câncer, também do Inca,

contém  uma  tabela  que  mostra  a  taxa  de  mortalidade  das  cinco  localizações

primárias mais frequentes em 2008 (ajustadas por idade, por 100 mil homens, no

Brasil). De acordo com a referida tabela, o câncer de próstata apresentou taxa de

mortalidade em 2008 de 13,57, abaixo apenas do câncer de traqueia, brônquios e

pulmões, cuja taxa foi de 15,91.

O  Ministério  da  Saúde  propôs  a  Política  Nacional  de  Atenção  Oncológica,

incorporada pela Portaria GM nº 2.048, de 3/9/2009, na Subseção VIII, que considera

vários componentes, desde as ações voltadas à prevenção até a assistência de alta

complexidade, integradas em redes de atenção oncológica, com o objetivo de reduzir

a incidência e a mortalidade por câncer. A referida política, nos termos da portaria

supracitada, deverá ser organizada de forma articulada com o Ministério da Saúde e

com as secretarias de saúde dos Estados e dos Municípios.

O Inca é centro de referência de alta complexidade e órgão auxiliar do Ministério da

Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e

o controle do câncer no Brasil. Como órgão assessor,  executor e coordenador da

Política Nacional de Atenção Oncológica, o Inca direciona sua atuação multidisciplinar

ao desenvolvimento de programas e ações, incluindo projetos, campanhas, estudos,
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pesquisas e experiências eficazes de gestão com instituições governamentais e não

governamentais.

Em  âmbito  federal,  especificamente  em  relação  ao  câncer  de  próstata,  a  Lei

Federal  nº  10.289,  de  20/11/2001,  instituiu  o  Programa Nacional  de  Controle  do

Câncer de Próstata. Em termos um pouco mais abrangentes, a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada pelo Ministério da Saúde em 2009, tem

por objetivo geral facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de

saúde, contribuindo para a redução das causas de morbidade e mortalidade. Um dos

elementos  dessa  política  é  a  captação  precoce  da  população  masculina  nas

atividades de prevenção secundária relativa a algumas doenças, entre elas o câncer.

Ainda em âmbito federal, faz-se necessário destacar o Pacto pela Vida, que consiste

em compromissos do Ministério da Saúde pactuados de forma tripartite, reforça no

SUS o movimento da gestão pública por  resultados e estabelece um conjunto de

compromissos sanitários considerados prioritários, pactuado de forma tripartite, a ser

implementado pelos entes federados. Uma das prioridades desse pacto é a saúde do

homem.

No  âmbito  do  Estado,  a  Lei  nº  18.874,  de  20//5/2010  dispõe  sobre  a  Política

Estadual  de  Atenção Integral  à  Saúde do Homem no âmbito  do  SUS e  está em

consonância com a política nacional mencionada anteriormente. Essa política prevista

na norma estadual trata de diversos aspectos da saúde masculina, mas não de ações

específicas de prevenção do câncer de próstata.  Por  essa razão,  a Comissão de

Constituição e Justiça considerou adequado inserir as ações previstas no projeto em

análise na referida norma e propôs o Substitutivo nº 1 à proposição. Concordamos

com as  modificações  propostas  pela  Comissão que nos  precedeu,  mas julgamos

necessário substituir  a expressão “programas e políticas”, constante no inciso XIII,

pelo termo “ações”. Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, emenda ao

Substitutivo n°1.

Conclusão

Diante  do exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  79/2011,  em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Substitua-se, no inciso XIII do art. 5º da Lei nº 18.874, de 20 de maio de 2010, a

que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “programas e políticas” pelo

termo “ações”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.363/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.363/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.635/2009,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de instalação de cortina descartável para box nos hospitais públicos e

privados do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou requerimento na reunião do dia

5/7/2011 solicitando fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde –

SES – para que se manifestasse a respeito.

Após exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s1 e

2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa tornar obrigatória nos hospitais públicos e privados do

Estado  a  instalação  de  cortina  descartável  para  box.  Nos  termos  do  projeto,  a

fiscalização  e  a  aplicação  de  penalidade nos  casos  de  descumprimento  ficaria  a

cargo do órgão sanitário competente.

Segundo a autora, o objetivo do projeto é reduzir o risco de infecções no ambiente

hospitalar. De fato, as infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde
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pública,  tanto  pela  sua  abrangência  como  pelos  elevados  custos  sociais  e

econômicos.  Desde a década de 1960,  a infecção hospitalar  foi  reconhecida pela

Organização Mundial de Saúde – OMS – como um problema de saúde pública por

ser, à época, uma das principais causas de morbidade e mortalidade dos pacientes

hospitalizados. Em 1981 a OMS publicou um guia prático para o controle de infecção

hospitalar, apontando as causas do problema relacionadas ao ambiente hospitalar e

aos procedimentos clínicos. Já no ano de 2004, esse organismo internacional criou o

projeto Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, cujo foco é a prevenção de

danos  ao paciente  nos  serviços de  saúde,  o que inclui  a  prevenção da infecção

hospitalar.

As  diretrizes  gerais  para  o  controle  das  infecções  em  serviços  de  saúde  são

delineadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, cuja finalidade

institucional é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle

sanitário  da  produção e da comercialização de produtos e  serviços submetidos à

vigilância sanitária.

Dessa  forma,  a  Anvisa  implementou  o  Sistema  Nacional  de  Informações  para

Controle de Infecção em Serviços de Saúde – Sinais –, instrumento que deve ser

utilizado pelos gestores e serviços de saúde para o aprimoramento das ações de

prevenção e controle  das infecções relacionadas à assistência  à  saúde.  Trata-se,

portanto, de importante ferramenta que permite o acompanhamento dos indicadores

de infecções relacionadas à assistência, bem como da tendência de resistência de

micro-organismos aos antimicrobianos e a identificação de surtos. O gestor estadual,

por exemplo, ao acessar o sistema, visualiza os dados das instituições de saúde de

todo  o  Estado.  A partir  desses  dados,  o  poder  público  pode  priorizar  ações  e

direcionar recursos conforme as necessidades locais.

A questão da infecção hospitalar começou a ser regulamentada no País em 1983,

por meio da Portaria GM nº 196, de 28/6/83, do Ministério da Saúde, já revogada, que

continha instruções para o controle e prevenção das infecções hospitalares.

Posteriormente, a Lei Federal nº 9.431, de 6/1/97, instituiu a obrigatoriedade de os

hospitais do País manterem Programa de Controle de Infecções Hospitalares – PCIH

–,  bem  como  constituírem  comissão  de  controle  de  infecções  hospitalares.  As
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diretrizes  e normas que viabilizaram o planejamento  do  programa foram definidas

pela Portaria GM nº 2.616, de 13/5/98, do Ministério da Saúde, atualmente em vigor.

O  programa  mencionado  estabeleceu  como  algumas  de  suas  prioridades:

realização  de  um  inquérito  nacional  sobre  a  situação  das  infecções  hospitalares;

mapeamento  da  implantação  do  PCIH  nos  hospitais,  nas  secretarias  de  saúde

estaduais e municipais; e realização de visitas às autoridades de saúde dos Estados

para obter  subsídios  necessários  à  implantação do programa em todo o território

nacional. Acrescente-se que o PCIH deve ser estruturado a partir de Comissões de

Controle de Infecção Hospitalar – CCIH – a serem implantadas no âmbito de cada

hospital,  além  de  contar  com  comissões  estaduais  e  municipais,  inseridas  na

estrutura das secretarias estaduais e municipais de saúde.

Desde  2001  há,  em  todos  os  Estados  brasileiros,  uma Comissão  Estadual  de

Controle de Infecção Hospitalar  – CECIH.  Já as  CCIH devem ser  compostas por

membros consultores e executores. O corpo de membros consultores é constituído

por representantes de médicos e enfermeiros, da administração hospitalar, bem como

de laboratórios de microbiologia e de farmácias hospitalares, se o hospital tiver mais

de 70 leitos. Já o corpo dos membros executores é constituído por representantes do

serviço de controle de infecção hospitalar e é responsável pela operacionalização das

ações programadas com esse objetivo. Entre as competências das CCIHs estão a

elaboração de relatórios sobre a situação do controle das infecções hospitalares do

estabelecimento,  bem  como  sua  divulgação  periódica  aos  responsáveis  pela

instituição  e  o  fornecimento  de  informações  epidemiológicas  solicitadas  pelas

autoridades  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –,  além  da  divulgação  dos

indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar.

Em âmbito  estadual,  apontamos a existência da Lei  nº  11.053,  de 30/3/93,  que

estabelece  a  obrigatoriedade  do  desenvolvimento  de  programa  de  controle  de

infecção hospitalar.

A proposição em estudo foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde

– SES – que, em nota técnica, destacou que o projeto em estudo não é claro na

definição  da  área  onde  deverá  ser  instalada  a  cortina  descartável.  Acrescentou,

ainda,  que  o  aparecimento  de  infecções  nos  ambientes  hospitalares  pode  estar
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relacionado ao uso de técnicas incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies.

Como  os  locais  em  que  os  pacientes  fazem  sua  higiene  são  importantes

reservatórios de micro-organismos, consideramos necessário priorizar a colocação de

cortinas descartáveis nos chuveiros que utilizam. Por esse motivo apresentamos, ao

final deste parecer a Emenda nº 3, para especificar que as cortinas sejam instaladas

nesses locais.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, propôs as Emendas

nºs 1 e 2 com o fim de adequar o projeto às disposições constitucionais e legais

vigentes. Na Emenda nº 1, propõe a supressão do art. 4º do projeto, uma vez que o

referido dispositivo viola o princípio da separação dos Poderes. Na Emenda nº 2,

propõe a inclusão de um dispositivo que determina a aplicação de penalidade no caso

de descumprimento da lei. Estamos de acordo com ambas alterações propostas pela

Comissão anterior.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.363/2011, no 1º

turno, com as Emendas nº 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e com a Emenda nº 3, a seguir redigida.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º – Os hospitais da rede pública e privada do Estado de Minas Gerais ficam

obrigados a instalar cortinas descartáveis nos chuveiros utilizados pelos pacientes.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Hely  Tarqüínio  –

Neider Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.431 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.431/2011, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de Itatiaiuçu,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.431/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de

Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Paraíso - Inpar -, com sede

no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.125 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.125/2011, de autoria do Presi dente 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 Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, foi aprovado

no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.125/2011

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, relativo ao ano de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A partir de 1° de maio de 2011, o valor d o padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do
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Estado, constante do item “b” do Anexo X da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000,

fica reajustado em 6,51% (seis vírgula cinquenta e um por cento), passando a ser de

R$866,35 (oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), nos termos do

inciso X do art. 37 da Constituição da República e do art. 1° da Lei n° 18.909, de 31

de maio de 2010.

Art. 2° – O disposto no art. 1° desta lei não se ap lica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo;

II  –  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9° da  Lei  Comp lementar  n° 100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art. 3° – O § 3° do art. 319 da Lei Complementar n°  59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 319 – (...)

§  3° –  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

titulares.”.

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.302 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.302/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Gustavo  Corrêa,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Hospitalar  Bom  Pastor,  com  sede  no

Município de Jacinto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.302/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Hospitalar  Bom  Pastor,  com  sede  no

Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Hospitalar Bom Pastor, com

sede no Município de Jacinto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.326 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.326/2011, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia - Aplamu -,

com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.326/2011

Declara de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia -

Aplamu -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das Plantas Medicinais de

Uberlândia - Aplamu -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.329 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.329/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP -, com

sede no 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.329/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP

-, com sede no Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Hospital São Vicente

de Paulo - HSVP -, com sede no Município de Araçuaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.362 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.362/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Por Amor na Luta Contra o Câncer de Mama de

João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.362/2011

Declara 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública Assoc iação Por Amor na Luta contra o

Câncer de Mama de João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/11/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr. Carlos Henrique

Albuquerque de Oliveira, ocorrido em 22/11/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/11/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;

discursos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz;  aprovação  -

Discurso do Deputado João Leite - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa

nºs  1.470  a  1.668/2011  -  Ofícios  e  cartão  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.692 a 2.694/2011 - Projetos de

Resolução  nºs  2.695  a  2.697/2011  -  Requerimentos  nºs  1.925  a  1.945/2011  -

Requerimentos  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Tiago  Ulisses  -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Minas e Energia, de

Cultura  (2),  de  Educação,  de  Segurança  Pública,  de  Administração  Pública,  de

Transporte,  de  Assuntos  Municipais,  de  Direitos  Humanos  e  de  Saúde  e  dos

Deputados  Cássio  Soares,  Duarte  Bechir,  Doutor  Wilson  Batista,  Fábio  Cherem,

Gustavo  Valadares  e  Fabiano  Tolentino  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Ulysses Gomes, Doutor Viana e Fred Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  (5)  -  Comunicação  da

Presidência - Leitura de Comunicações - Palavras do Sr. Presidente - Despacho de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Tiago  Ulisses  e  Antônio  Carlos

Arantes; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 2.125/2011; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 2.355/2011; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Paulo Guedes -  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
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- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  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  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ulysses Gomes, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Pedi a palavra para discutir a ata, Sr. Presidente,

com o intuito de ressaltar algo que julgamos muito positivo, pelo que cumprimento V.

Exa.,  1º-Vice-Presidente  desta  Casa,  e,  na  sua  pessoa,  os  demais  membros  da

Mesa: tivemos notícias de que o projeto que trata do reajuste dos servidores do Poder

Legislativo está de posse da Mesa para ser lido. Como uma pessoa que cobrou isso

ferrenhamente dos membros da Mesa, especialmente do Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro,  quero  agora  render-lhe  as  minhas  homenagens  e  apreço  por  ter  agido

rápido. Confesso aos servidores da Casa que achei que o projeto de reajuste dos
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servidores  do  Legislativo  estaria  em  pauta  na  terça-feira,  mas  o  Presidente  agiu

rápido  e  corretamente,  ao  incluí-lo  na  pauta.  Lembro  que  o  Procurador-Geral  de

Justiça  enviou  a  esta  Casa  projeto  que  trata  da  data-base  e  do  reajuste  dos

servidores do Ministério Público, e é fundamental que o projeto do Legislativo tramite

- espero que ele seja votado ao menos em 1° turno j á na próxima semana. Mas agora

o servidor do Legislativo já está mais tranquilo. Então, quero parabenizar a Mesa, da

mesma forma como dela cobrei, com veemência, que esse projeto fosse incluído em

pauta. Aliás, na última intervenção que fiz desta tribuna, eu disse que, na reunião do

Colégio de Líderes, o único antipático foi o Deputado Sargento Rodrigues, por ter

feito insistentemente tal cobrança ao Sr. Presidente, até porque entendo que o Poder

Legislativo  não  precisa  caminhar  amarrado  a  ninguém.  O  Poder  Legislativo  é

independente,  tanto  do  ponto  de  vista  político  quanto  da  sua  organização

administrativa,  financeira  e  orçamentária,  não  precisa  ficar  amarrado.  Mas  quero

parabenizar  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas  Gerais,  por  ter  sido  rápido  ao  enviar  à  Mesa,  para  leitura,  esse  projeto

importante, até porque os funcionários da Casa são servidores como os de outros

Poderes, de que tratam vários projetos que para aqui foram enviados, como o do

Judiciário, aprovado ontem em 2º turno - agora, os servidores do Ministério Público

aguardam nas galerias -, e outros, que aguardam aprovação. Então, quero falar, Sr.

Presidente, da minha alegria e satisfação em saber que o projeto de reajuste dos

servidores do Legislativo chega à Mesa para ter tramitação no processo legislativo.

Parabéns ao Deputado Dinis Pinheiro e também a V. Exa., que acompanhou a todo o

instante a insistência deste Deputado a favor desse projeto. Da forma como alguns

estavam abordando a matéria, parecia até que concederíamos 50% de reajuste ao

Legislativo, e não 10%, como já foi dado à área de segurança pública. Está dentro da

média. Parabenizo mais uma vez a Mesa e o Sr. Presidente. Agora os servidores do

Legislativo  terão  tranquilidade  de  aguardar  a  aprovação  do  projeto.  A  única

observação que eu faria  na  ata  que  acabou de  ser  lida  era  exatamente  essa.  A

questão de ordem levantada por este Deputado tem que ver com a ata, sim, porque

ela diz respeito ao processo legislativo. Ela também tem que ver com a pauta, porque

o Projeto de Lei nº 2.188/2011 está nela. Pedi a palavra para discutir a pauta e assim
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fundamentar a questão de ordem.

O Sr.  Presidente -  Com a palavra, para discutir  a ata, o Deputado Sávio Souza

Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

ontem  tivemos  um  dia  longo  nesta  Casa.  E  mais  que  isso:  um  dia  lamentável,

melancólico. Tive a oportunidade de ir à tribuna anunciar que, caso esta Assembleia

chegasse ao ponto de subserviência, de subalternidade, de sabujice, votando sem

nem sequer ler o substitutivo que chegara 24 horas antes, eu apresentaria um projeto

daqueles que a imprensa gosta de mostrar e contabilizar, o qual institui mais um dia.

Apresentamos, hoje, eu e o Deputado Rogério Correia, um projeto de lei criando o

Dia  da  Vergonha  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Nosso

objetivo, longe de cultuar a vergonha, é lembrar anualmente o que ocorreu ontem,

para que o erro não se repita, para que a Assembleia possa voltar à plenitude do

exercício das suas funções como Poder independente, para que os Deputados se

sintam plenamente capazes de exercer integralmente o mandato que conquistaram

nas urnas,  fazendo-o à altura da expectativa do povo de Minas.  Foi grave o que

ocorreu. Desafiei qualquer Deputado, da base do governo ou não, a explicar, sem a

apostila distribuída pela Andrea Neves, o que era o projeto que estávamos votando.

Ninguém se dispôs a fazê-lo. O projeto não foi à Comissão de Justiça, para que se

conferisse a constitucionalidade do substitutivo, assim como não foi à comissão de

mérito. Isso é grave. Um projeto que mexe com a vida de quase 400 mil famílias não

foi analisado por nenhuma comissão desta Casa. Nenhuma comissão emitiu parecer.

As emendas apresentadas pela manhã tiveram um parecer sintético pela rejeição,

poucas horas depois. A Assembleia chegou ao limite da subserviência, apequenou-

se, pôs-se de joelhos, de quatro, perante o Executivo e cumpriu as ordens emitidas

pelo  ex-Governador,  que,  como se divulgou aqui,  chamou os Deputados e deu a

ordem unida de que queria o projeto votado ainda ontem. A Assembleia cumpriu esse

papel servil. E isso não está à altura da história deste Poder, desta Casa; portanto, é

preciso que as gerações futuras, a cada ano, no dia 23 de novembro, lembrem com

tristeza o que ocorreu aqui neste ano, para que tal subserviência não se repita. Muito

obrigado.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

João Leite.

O  Deputado  João  Leite  -  Fomos  citados.  Os  Deputados  que  votaram

favoravelmente  foram citados  pelo  Deputado Sávio  Souza  Cruz.  Quero  dizer,  em

resposta  a  isso,  Sr.  Presidente,  que o Deputado Sávio  Souza Cruz pertenceu ao

governo  do  PMDB  e  do  PT,  governo  que  teve  a  coragem  de  enviar  à  Casa  a

determinação de quem seria o Presidente da  Assembleia Legislativa.  É  o mesmo

governo - do qual foi Líder nesta Casa, sendo Vice-Líder o Deputado Rogério Correia

-  que  deu,  como  base  para  recebimento  de  salário  dos  servidores  do  Estado,

R$180,00 para os professores e R$900,00 para os Soldados, por meio de uma lei

delegada. E agora ouvimos o Deputado Sávio Souza Cruz acusar-nos e a toda a

Assembleia  Legislativa.  Nós  não  aceitamos,  porque  conhecemos  a  história  do

governo do PMDB e do PT.  Sabem como foi  o  governo do PMDB e do PT? Os

servidores do Estado recebiam em sete chamadas,  inclusive  os  professores e os

policiais.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Secretário  de  Administração  à  época,

pagava a  última chamada no dia  29 do mês.  Ontem ouvimos tantas coisas aqui.

Neste momento,  o  governo  do PT enfrenta  uma greve no Rio  Grande do Sul;  o

Secretário de lá manda cortar os dias dos grevistas; o Governador de lá diz que não

tem dinheiro para pagar o piso nacional. Foi muito fácil: o ex-Presidente Lula impôs

um piso nacional para que todos os Estados e Municípios pagassem, mas não disse

onde estava o dinheiro para pagá-lo. Aqui, seriam R$3.700.000.000,00 para pagar a

festa do ex-Presidente Lula e do PT. É interessante porque alguns diziam que era só

pegar o dinheiro com o governo federal... Por que Tarso Genro não pega? Por que

Jaques Wagner, do PT, Governador da Bahia, não busca esse dinheiro? Ora, são

insuportáveis as acusações que o PSDB recebeu, porque, depois que ingressou no

governo  em  2003,  paga  aos  servidores  do  Estado  até  o  dia  5  de  cada  mês.

Queremos continuar pagando dessa forma, não fazendo como o governo do PMDB e

do PT fez, que pagava em sete chamadas. Temos responsabilidade, votamos com

responsabilidade. Como pagaríamos R$3.700.000.000,00, se a folha de pagamento
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do Estado gasta com os aposentados R$16.000.000.000,00 e o investimento de todo

o Estado de Minas Gerais para o próximo ano é de R$4.400.000.000,00? Não há

irresponsável  aqui.  Votamos  com  responsabilidade.  Não  queremos  voltar  ao  que

havia no governo do PMDB e do PT! Não queremos voltar a pagar em sete chamadas

nem a pagar  o  13º  salário  em parcelas  mensais!  Não queremos isso!  Queremos

honrar os compromissos com Minas Gerais. É inaceitável também a maneira como os

Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia se referem ao Senador Aécio Neves.

Não sei se é mágoa, raiva ou rancor. Não sei o que têm contra um Senador de Minas

Gerais que teve 90% de aprovação dos mineiros. Eles destilam a mágoa e o rancor

deles da tribuna. Ontem passamos o dia inteiro ouvindo as lamúrias, a mágoa e a dor

do Deputado Sávio Souza Cruz.  O Deputado está magoado. Quer ser novamente

Secretário de Administração para pagar em sete chamadas aos servidores. Será o

Líder do Governo na Assembleia Legislativa com o Deputado Rogério Correia como

Vice-Líder, para o Governador mandar um ofício à Casa dizendo que o Presidente da

Assembleia Legislativa deve ser o Deputado Anderson Adauto... Foi assim que eles

votaram na Assembleia Legislativa para que o Presidente fosse o Deputado Anderson

Adauto. Isso, sim, é vassalagem; isso, sim, é sabujice, essa, sim, é a verdade. Não

vamos nos calar, não temos medo. Essa mágoa e esse rancor não devem fazer parte

das relações políticas. O PSDB é reconhecido, pelo trabalho que vem realizando,

pela  população  de  Minas  Gerais,  e  os  números  estão  aí.  Os  números  são

reconhecidos, porque continuamos no governo do Estado. O Deputado Sávio Souza

Cruz e o Deputado Rogério Correia não queriam isso, mas o povo de Minas Gerais

quis, e nós estamos à frente. Não aceitamos golpe, mas eles querem dar golpe. Hoje

saíram com uma página inteira no “Correio Brasiliense” e na “Folha de S. Paulo”. O

Sindicato  de  Minas  Gerais  realmente  tem  muito  dinheiro...  Está  na  “Folha  de  S.

Paulo” e no “Correio Brasiliense” uma página contra o governo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, o tempo de V. Exa. já se esgotou.

O Deputado João Leite - Vou concluir. Gostaria de ter o mesmo tratamento que eles

tiveram ontem, ultrapassaram o tempo, e nós ficamos aguardando.

O Sr. Presidente - Na minha Presidência, o seu tempo já está encerrado.

O Deputado João Leite - Muito bem, Sr. Presidente. Gostaria de concluir, se V. Exa.
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permitir.

O Sr. Presidente - Conclua, por favor.

O Deputado João Leite - Concluirei. Gostaria de deixar registrado que ontem tanto o

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  quanto  o  Deputado  Rogério  Correia  extrapolaram  o

tempo  por  várias  vezes,  o que foi  permitido  pelo  Presidente  da  Casa.  Então,  Sr.

Presidente,  quero  deixar  o  meu  protesto.  Não  vamos  suportar  isso.  Vamos  nos

manifestar. Não aceitamos golpe. O PSDB é governo de Minas Gerais porque o povo

decidiu. Não aceitaremos golpe.

O Sr. Presidente - Ao assumir a Presidência, às vezes ouvimos palavras que podem

ofender o partido A ou o partido B. Pode não ter ocorrido nenhuma ofensa a V. Exa.,

mas deixamos V. Exa. fazer uso da palavra. Também me senti ofendido quando V.

Exa.  falou  do  PMDB.  Como  parlamentar,  também  temos  que  fazer  mea-culpa.

Estamos  em um dos  parlamentos  que mais  se  reúnem no mundo,  o  parlamento

brasileiro. A Assembleia Legislativa de Minas é uma das que mais se reúnem neste

país. Imagine V. Exa.: estou nesta Casa desde 1995, desde o governo de Fernando

Henrique Cardoso, que propôs várias reformas neste país, reforma política, reforma

tributária e outras tantas, que o Congresso não aprovou. Veio o governo Lula, e não

se conseguiu nenhuma reforma. Temos hoje outro governo, que até agora não votou

nenhuma reforma. E notem que governa com medidas provisórias!

Nesta Casa ficamos assustados porque estamos discutindo um projeto de aumento

do servidor da educação desde o ano passado. Alguns Deputados disseram ontem

que estão surpresos com o projeto. Ora, queiram me desculpar! Há uma comissão

que se reuniu seis vezes com o governo. Se não houve consenso, não é culpa deste

parlamento. Então, há um problema entre o Legislativo e o Executivo. Talvez esteja

na hora de revermos a nossa posição como instituição livre, independente. Esse é o

nosso problema.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

-  As Propostas de Ação Legislativa nºs 1.470 a 1.668/2011 foram publicadas na

edição anterior.



1612
____________________________________________________________________________

OFÍCIOS

Do  Sr.  Ademir  Camilo,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.472/2011, da Comissão de Defesa d o Consumidor.

Do Sr.  Adriano Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente (5),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 502, 1.096, 1.155, 1.265 e 1.365/2011,

em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente, indicando o Sr.

Danilo Vieira Júnior para compor o grupo de trabalho com o objetivo de estudar a

reformulação das normas de regularização das atividades de agricultura no Estado. (-

À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Aécio Neves, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento n°

1.472/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Alberto Vellozo Machado, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 1.493/2011, da Comissão de Direi tos Humanos.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (7),  prestando

informações relativas aos  Requerimentos  n°s  1.296 e  1.378/2011,  dos Deputados

Fred  Costa  e  Elismar  Prado,  respectivamente,  1.481,  1.507  e  1.534/2011,  das

Comissões  de  Direitos  Humanos,  Assuntos  Municipais  e  do  Trabalho,

respectivamente, e 1.583 e 1.584/2011, ambos da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Álvaro Henrique Baggio, Chefe de Gabinete do Chefe do Gabinete Pessoal

da  Presidenta  da  República,  prestando informações  relativas ao Requerimento  n°

1.668/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Ana Lúcia de Oliveira, Coordenadora da Coordenadoria Especial de Apoio e

Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 471/2011, Comissão de Direitos Huma nos.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  de  Minas  Gerais,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.453/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.
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Do  Sr.  Antônio  Marum,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  da  Federação  das

Indústrias do Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para a cerimônia de

agraciamento da Ordem do Mérito Legislativo 2011 e comunicando que o Sr. Sérgio

Eduardo de Araújo representará a Federação.

Do Sr. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra-

MG (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.645 e 1.668/2011,

das Comissões de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos, respectivamente.

Do Sr.  Carlos Eduardo Lula,  Presidente da Associação Nacional  de Consultores

Legislativos, solicitando a esta Casa a implantação de medidas de valorização dos

consultores legislativos e a designação de servidor dessa especialidade para atuar

junto à entidade.

Do  Sr.  César  Dias,  Chefe  de  Gabinete  da  Agência  Nacional  de  Transportes

Terrestres,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.519/2011,  da

Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.531/2011,  da  Comissão do

Trabalho.

Da Sra. Cristina de Fátima Santos Faria, Assistente Técnica da Educação, pedindo

providências com vistas à revisão da legislação relativa ao tempo de serviço para

aposentadoria a ser cumprido pelo Diretor de Escola. (- À Comissão de Educação.)

Do  Sr.  Divino  Sebastião  de  Souza,  Presidente  Executivo  da  Algar  Telecom,

encaminhando  as  metas,  relativas  a  2011,  de  universalização  da  telefonia  fixa

comutada no Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado  de  Minas  Gerais,  manifestando  o  descontentamento  da  categoria  com  o

anteprojeto de lei  que pretende introduzir  modificações na Lei Orgânica da Polícia

Civil  e solicitando a esta Casa empenho no atendimento dos anseios da categoria

quando da transformação do referido anteprojeto em projeto de lei. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Do  Sr.  Eduardo  Antônio  Codo  Santos,  Subsecretário  do  Tesouro  Estadual,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.666/2011,  em  atenção  a
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pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.666/2011.)

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, agradecendo voto de congratulações

formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a  requerimento  do  Deputado  Bosco,  pela

realização  do  I  Seminário  de  Educação  Inclusiva  na  Visão  da  Pessoa  com

Deficiência, da Família e de Profissionais.

Da  Sra.  Eliana  Piola,  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  agradecendo  a  colaboração

desta Casa na realização da III Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

de Minas Gerais, de 17 a 19/10/2011.

Do Sr. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.572/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Frank Deschamp Lamas,  Presidente da Copanor,  prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.280/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.280/2011.)

Do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (101)  comunicando  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. Gerson Geraldo Marques Leal, taxista da cidade de Ritápolis, questionando

a atuação do DER-MG no cumprimento da Lei nº 19.445, de 2011, e solicitando a

atenção desta Casa quanto ao assunto. (- À Comissão de Transporte.)

Da Sra. Gilda Alves Correia, Coordenadora de Ações em Vigilância Sanitária da

Secretaria  de  Saúde  de  Uberlândia,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 896/2011, da Comissão de Direitos H umanos, e ao requerimento

dessa Comissão encaminhado por meio do Ofício nº 2.279/2011/SGM.

Do  Sr.  Guilherme  Sadi,  Juiz  de  Direito,  encaminhando  cópia  dos  termos  de

audiência de 21/9/2011 em que determina a suspensão dos trabalhos em razão do

Dia de Mobilização Nacional da Magistratura e do Ministério Público. (- À Comissão

de Administração Pública.)
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Do Sr. Jaime Luiz Rodrigues Júnior, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Governador Valadares, encaminhando a esta Casa

moção  em  que  expressa  a  preocupação  desse  Conselho  quanto  à  intenção  do

Estado de leiloar os imóveis onde funcionam uma creche e uma associação nesse

Município. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. João Alziro Herz da Jornada, Presidente do Inmetro, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio

do Ofício nº 2.892/2011/SGM.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.485/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Júlio  Ferraz  Arcoverde,  Diretor  do  Departamento  Nacional  de  Trânsito,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.225/2011,  da  Comissão de

Transporte.

Da  Sra.  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi,  Presidente  da  Fundação  Hemominas,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.061/2011,  da  Comissão de

Saúde. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.061/2011.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 426/2011 e 2.300/2011, em atenção a

pedidos  de  diligência  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Justiça,

respectivamente. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 1.308, 482 e 1.346/2011, do Deputado

Elismar  Prado  e  das  Comissões  de  Transporte  e  de  Segurança  Pública,

respectivamente.

Do Sr. Lincoln Portela, Deputado Federal, fazendo considerações sobre o teor do

Ofício nº 2.439/2011/SGM, encaminhado por esta Casa.

Do  Sr.  Luciano  de  Assis  Fagundes,  Diretor  Regional  Adjunto  do  Sesc-MG,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento da Comissão de Cultura, pela inauguração do Sesc Palladium.

Do Sr. Luciano Junqueira de Melo, Superintendente de Regional de Regularização
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Ambiental  –  Sul  de  Minas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.233/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente.  (-  Anexe-se  ao  Requerimento  n°

1.233/2011.)

Do  Sr.  Marcio  Bensuaschi,  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Turismólogos,

fazendo a  apresentação das atribuições dessa categoria  e  solicitando o  apoio  da

Casa à inclusão dela na Classificação Brasileira de Ocupações. (- À Comissão de

Turismo.)

Da Sra.  Maria  Céres  Pimenta  Spínola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,

prestando  informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de  Educação

encaminhado por meio do Ofício nº 2.838/2011/SGM.

Do Sr. Maurício Rodrigues Botelho, Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.077/2011,  da  Comissão de

Turismo.

Do  Sr.  Maurílio  Soares  Guimarães,  Presidente  da  Emater-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.224/2011 ,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Do  Sr.  Paulo  César  Silva,  Prefeito  Municipal  de  Poços  de  Caldas,  prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado

por meio do Ofício nº 2.894/2011/SGM.

Do Sr. Paulo Safady Simão, Presidente do Partido Social Democrático – PSD – no

Estado,  comunicando  a  filiação  dos  Deputados  Cássio  Soares,  Duarte  Bechir,

Fabiano Tolentino, Fábio Cherem, Gustavo Valadares, Hélio Gomes, Neider Moreira e

Wilson Batista a esse Partido e solicitando seja dada ao Plenário desta Casa ciência

dessa filiação e da constituição da Bancada do PSD.

Da Sra.  Regina  Helena Cunha Mendes,  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  BH,  fazendo  considerações  sobre  a  má

qualidade do atendimento da maternidade do Hospital Júlia Kubitschek, consequência

do número insuficiente de médicos pediatras. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra.  Renata Vilhena (2),  Secretária  de Planejamento, prestando informações

relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.344  e  2.428/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Robert Wagner França, Coordenador-Geral do Sinjus-MG, comunicando a

decisão dos servidores da Justiça de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de

paralisar  suas  atividades  pelas  razões  que  menciona  e  solicitando  a  esta  Casa

empenho na aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011 e a reinclusão na proposta

orçamentária do Judiciário dos valores destinados à revisão geral anual de 2012. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.125/2011.)

Do  Sr.  Roberto  Luiz  d'Ávila,  Presidente  do  Conselho  Federal  de  Medicina,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.666/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rômulo  Martins  de  Freitas,  Superintendente  de  Negócios  da  CEF  (2),

informando a celebração de contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da

União entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal. (- 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. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg/Sescoop-MG, indicando o

Sr. Marco Túlio Borgatti como representante dessa entidade para representá-la no

grupo criado pela Comissão de Política Agropecuária para debater o licenciamento

ambiental no Lago de Furnas. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr.  Sérgio Luiz Lima Monteiro,  Gerente de Defesa Sanitária  Animal  do IMA,

prestando informações relativas ao ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, em atenção a

pedido de diligência da Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.197/2011.)

Do Sr. Maj. PM Valmir José Fagundes, Comandante de Policiamento Especializado

da Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 1.055/2011, da Comissão de Assun tos Municipais. (- Anexe-se

ao Requerimento nº 1.055/2011.)

Do Sr. Vasco Praça Filho, Prefeito Municipal de Paracatu, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 1.507/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.556/2011, da Comissão de Participação

Popular.
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CARTÃO

Do Sr. Aécio Neves, Senador, encaminhando cópia de ofício do Sr. Lobão Filho,

Senador, no qual se prestam informações relativas ao Requerimento n° 1.482/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.

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 2.692/2011

Cria a Estação Ecológica Estadual da Serra da Canastra, nos termos do art. 26 da

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Estação Ecológica Estadual da Serra da Canastra, com os

limites constantes no Anexo I.

§ 1º - O limite é descrito em forma de pares de coordenadas (X; Y) que definem os

11.105 vértices dos polígonos, correspondentes a nove áreas distintas.

§  2º  -  Os  polígonos  descritos  no  Anexo  I  perfazem  uma área  de  47.516,17ha

(quarenta e sete mil quinhentos e dezesseis vírgula dezessete hectares).

§ 3º - No memorial descritivo de que trata o Anexo I, o sistema de coordenadas é

UTM, projeção transversa de Mercator,  zona 23 sul,  meridiano central 45°,  datum

Córrego Alegre, distâncias em metros.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 4.731, de 1968.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Célio Moreira - Adalclever Lopes.

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CANASTRA

*  -  O  quadro contendo o  Memorial  Descritivo  do  Parque Estadual  da  Serra  da

Canastra foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 26.11.2011.

Justificação: A Serra da Canastra é uma cadeia montanhosa localizada no Centro-



1619
____________________________________________________________________________

Sul do Estado, nas proximidades dos Municípios de Delfinópolis, Sacramento, São

Roque de Minas e Vargem Bonita.

O Parque Nacional  da  Serra  da  Canastra  é  um dos  mais  importantes  parques

nacionais brasileiros, criado em 1972 através do Decreto Federal nº 70.355. Nele se

encontra  a  nascente  do  Rio  São  Francisco.  A  Cachoeira  Casca  d'Anta,  com

aproximadamente 186m de altura, é um dos principais atrativos do Parque, saindo de

um corte natural da serra de aproximadamente 144m, ou seja, a altura da serra chega

a 330m. O Rio São Francisco nasce 14km antes dessa sua queda principal.

O Parque protege um cenário de rara beleza. Sua vegetação é de transição entre a

borda da mata atlântica e o início do cerrado,  com predominância de campos de

altitude que abrigam inúmeras espécies da fauna e da flora do cerrado, como o lobo-

guará,  o  tamanduá-bandeira,  o  veado-campeiro,  diversos  gaviões  e  espécies

ameaçadas de extinção como o pato-mergulhão e o tatu-canastra.

A água  é  o  fator  preponderante  no  Parque,  cujas  nascentes,  que  chegam  a

centenas,  surgem  em  função  da  umidade  que  a  rocha  fria  absorve  do  ar,

principalmente no período da noite.

Por isso, a importância do Parque Estadual da Serra da Canastra é imensa para a

população de Minas Gerais: tendo em vista a supressão do Parque Nacional da Serra

da Canastra, faz-se necessária a adoção de uma unidade de conservação estadual

para proteger esse patrimônio.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.693/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da Cachoeira -

ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da

Cachoeira - ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A Associação Comunitária do Bairro da Cachoeira – ACBC -, com sede

no  Município  de  Pouso  Alto,  é  uma  sociedade  civil  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

Tem por finalidade a assistência social, assim como o trabalho pela melhoria das

condições de vida e o aumento da produção e da produtividade agrícola. Além disso,

visa  promover  a  busca  de  recursos  materiais  e  humanos  para  a  execução  das

atividades de interesse comunitário, promover o desenvolvimento comunitário através

da  realização  de  obras  e  melhoramentos  e  proporcionar  aos  associados  e  seus

dependentes atividades econômicas, culturais e desportivas, entre outras.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.694/2011

- O Projeto de Lei nº 2.694/2011 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.695/2011

- O Projeto de Resolução nº 2.695/2011 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.696/2011

- O Projeto de Resolução nº 2.696/2011 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.697/2011

- O Projeto de Resolução nº 2.697/2011 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº 1.925/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Adélio Martins, ex-Prefeito Municipal

de Unaí e sogro do Deputado Delvito Alves, ocorrido em 23/11/2011, em Brasília.

Nº 1.926/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ribeirão Vermelho pelos 63 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização.)
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Nº 1.927/2011,  da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Copasa-MG  pedido  de

informações sobre o andamento das obras de barramento no Município de Itajubá e

sobre a importância dessas obras para Itajubá e região. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.928/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para implantar outra vara

judicial na Comarca de Ouro Fino. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.929/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a designação de

mais  um  Delegado  de  Polícia  para  a  Delegacia  Seccional  de  Ouro  Fino  e  para

aumentar o efetivo de policiais civis na mesma delegacia.

Nº  1.930/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantar o

Programa Olho Vivo no Município de Ouro Fino.

Nº 1.931/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos militares que menciona, lotados na 1ª Cia. do Batalhão

de Rondas Táticas Metropolitanas, no Grupamento de Ações Táticas Especiais, na

Cia. Independente de Cães, na 4ª Cia. Especial do 1º BPM e no 34º BPM da PMMG,

pelo trabalho desenvolvido na apreensão de quatro suspeitos de tentativa de roubo

ao Sd. Marcus Vinícius Marinho Gil Júnior, do Grupamento de Ações Especiais, e,

ainda, se faça constar de suas respectivas pastas funcionais esta manifestação.

Nº  1.932/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia de Polícia Civil  pedido de

providências para recompor o efetivo de Médicos Legistas e de Peritos Criminais no

Instituto  Médico-Legal  do  Município  de  Governador  Valadares,  bem  como  para

adquirir materiais para o efetivo combate à criminalidade.

Nº  1.933/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para a criação,

no Município de Governador Valadares, de grupo que atue no combate aos crimes

cibernéticos.

Nº  1.934/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Governador  do  Estado pedido  de  providências  para  recompor  o

efetivo da Polícia Civil de Governador Valadares e para disponibilizar investimentos

com vistas à aquisição de materiais para a instituição.

Nº  1.935/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  imediata

assunção da cadeia pública do Município de Ouro Fino, com o objetivo de liberar

policiais civis e militares para o exercício de suas funções constitucionais.

Nº  1.936/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-

Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que a

Delegacia Seccional de Ouro Fino seja elevada a Delegacia Regional e a 137ª Cia.

da Polícia Militar a Companhia Independente.

Nº  1.937/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  do  Corpo de Bombeiros  pedido  de  providências

com vistas à implantação de uma brigada civil de combate a incêndios no Município

de Ouro Fino.

Nº  1.938/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a reforma

da cadeia pública do Município de Além Paraíba e cópias dos laudos elaborados pela

divisão de engenharia e pela Vigilância Sanitária do referido Município que concluem

pela necessidade de realização de obras de saneamento no local.

Nº  1.939/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à análise

das  sugestões  apresentadas  pelo  Ten.-Cel.  PM João Lunardi,  Comandante  do  6º

BPM, em audiência pública realizada por esta Comissão em Governador Valadares.

Nº  1.940/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para a criação e instalação de mais uma unidade de Delegacia Regional

da Polícia Civil em Montes Claros.

Nº  1.941/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que esse órgão
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volte a emitir carteira de identidade para os munícipes de Ouro Fino.

Nº  1.942/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a

manutenção  da  política  de  formação  de  novos  policiais  militares  por  meio  da

realização constante de concursos públicos, com o intuito de recompor o efetivo da

corporação.

Nº 1.943/2011,  da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Patrimônio da União - SPU - pedido de

providências  para  a  suspensão  do  processo  administrativo  que  trata  do

cadastramento dos imóveis que margeiam o Rio Sapucaí, no Município de Itajubá, e a

modificação do Decreto Lei nº 9.760, de 1946, em razão do curto prazo concedido

aos proprietários.

Nº 1.944/2011,  da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Copasa  pedido  de

providências  para  que  seja  garantida  a  prioridade  da  fiscalização  das  obras  de

contenção de enchentes na Bacia do Rio Sapucaí em Itajubá e região.

Nº 1.945/2011,  da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

celebração de parceria com a Associação Mineira de Municípios - AMM - com vistas à

expansão e ao fortalecimento da rede de defesa civil nos Municípios.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Antônio Carlos

Arantes e Tiago Ulisses.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de  Minas  e  Energia,  de  Cultura  (2),  de  Educação,  de  Segurança  Pública,  de

Administração Pública, de Transporte, de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos

e de Saúde e dos Deputados Cássio Soares, Duarte Bechir, Doutor Wilson Batista,

Fábio Cherem, Gustavo Valadares e Fabiano Tolentino.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não queria vir a
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esta  tribuna  para  resgatar  o  que  vivenciamos  no  dia  de  ontem,  sobretudo  para

presenciar  o  que  estou  vendo  aqui.  Quero,  mais  uma  vez,  saber  se  ambos  os

Deputados desejam fazer aparte, para que eu possa continuar meu pronunciamento.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Gostaria de agradecer-lhe o aparte,

Deputado Ulysses. Eu falava sobre o projeto do Dia da Vergonha. Acho que teremos

de  fazer  uma  emenda  sobre  a  Semana  da  Vergonha,  porque  hoje  a  vergonha

prossegue aqui, agravada pela atitude do Deputado José Henrique, que concedeu a

palavra pelo art. 164 ao Deputado João Leite, sem que eu sequer tenha mencionado

o nome dele. Posteriormente, embora eu tenha sido citado cinco vezes, além do meu

partido, a mim não foi concedida a palavra pelo art. 164.

Deixarei  os  debates sobre  os  governos Itamar  Franco e Eduardo Azeredo para

outros momentos. Em relação à lamentação do Deputado João Leite, que diz que

agrido o Senador Aécio Neves, trago para ele uma poesia, que não é minha, mas do

Fabrício Augusto de Oliveira, do livro de poemas “Caminhando”. Ele esteve hoje na

Comissão da Dívida e tem uma poesia ao Senador Aécio Neves. (- Lê:) “Para um

mestre da mordaça e do 'marketing'. Crimes e assaltos sumiram do noticiário/ e a

população acreditou/ numa segurança melhorada.”.

Assegure a minha palavra, Presidente, pois o Deputado João Leite está gritando

aqui  atrás.  É uma questão de comportamento:  ele está gritando aqui,  atrás,  e eu

preciso de concentração.

“Notícias de filas e mortes em hospitais/ deixaram de sair nos jornais/ e a população

acreditou/ numa saúde priorizada;/ dados ruins sobre a educação/ deixaram de ser

divulgados/  e  a  população  acreditou/  num  povo  mais  bem  preparado;/  denúncias

sobre corrupção/ tiraram férias na imprensa/ e a população acreditou/ que o mal foi

derrotado;/ a economia parou de crescer/ o desemprego de cair/ a renda atingiu o

piso/ mas a população acreditou/ que se encontrava no paraíso; / com a imprensa

silenciada,/  a  realidade  manipulada,/  o  político  conseguiu  se  reeleger;  /  com  a

esperteza  da  cegueira  bem  feita,/  conseguiu  de  seu  governo  fazer/  a  ditadura

perfeita”. É esse o poema que dedico ao Senador Aécio Neves, por seu governo de

censura, de mordaça e de manipulação.

Obrigado, Deputado Ulysses Gomes. Peço-lhe desculpas por ter  usado o aparte
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para isso, mas estamos vivendo o Estado de exceção, ampliado para dentro desta

Casa,  em  cujo  Regimento  foi  incluído  um  artigo  que  eu  desconhecia,  sobre  a

concessão do art. 164 apenas ao Deputado João Leite. Obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  Deputado  Ulysses.

Infelizmente terei de utilizar o tempo de V. Exa. para responder ofensas que recebi

agora  do  Deputado  João  Leite,  já  que  a  Presidência  da  Casa  negou-me  essa

prerrogativa regimental. Lamento, Presidente, o fato de V. Exa. ter tido uma atitude

autoritária, julgando a quem concede ou a quem não concede o art. 164. Não é papel

da Presidência agir dessa forma, e V. Exa. é consciente de que isso está errado. O

Deputado João Leite usou o art. 164 sem ter sido citado. Ele citou meu nome diversas

vezes, e V. Exa. deveria ter-me concedido a palavra. Tenho de utilizar um aparte do

Deputado para fazer justiça ao que V. Exa. não quis fazer. Isso é lamentável. Não é

essa a relação que temos. Ontem, se utilizei a palavra, o fiz na forma regimental. Se o

Regimento  me  permite  isso,  assim  eu  posso  agir.  Queria  lamentar  esse

acontecimento e agradecer ao Deputado Ulysses.

Esse tipo de comportamento do Deputado João Leite o transforma naquilo que ele

próprio costuma usar como apelido aqui na Casa - o mais querido das professoras ou

o mais vaiado -, porque realmente ele sente e lamenta a dor de Aécio Neves e de

Anastasia. No entanto, ele não lamenta a dor das professoras, que foram traídas, que

tiveram um acordo rasgado pelo Governador Anastasia. Este, sim, fez com que as

professoras saíssem daqui derrotadas, já se organizando para tentar defender seus

direitos em uma futura greve - e, se isso ocorrer, o único culpado será o governo do

Estado. Foi  lamentável assistir  aos episódios ocorridos aqui,  foi  lamentável ver os

professores saírem daqui cabisbaixos com uma derrota acachapante.

Hoje o Governador está chamando uma nova coletiva para explicar o que foi votado

ontem e não deve ter convidado ninguém da base do governo. Ele tentará explicar o

inexplicável.  Algum  repórter  precisava  perguntar-lhe  o  que  vale  a  assinatura  do

Governador Anastasia, se vale mais que um risco na água, como disse o Deputado

Adalclever Lopes. Isso, sim, foi lamentável, como lamentável era o salário que não

existia, que deixou para ser pago, de Eduardo Azeredo, do PSDB; como lamentável é



1626
____________________________________________________________________________

a dívida e a falência do Estado, que diminui este ano o PIB mais do que todo o País

diminuiu. Ou seja, o governo tucano que faliu o País e fez um choque de gestão que

infelicita todos os servidores públicos.

Então,  Deputado Ulysses Gomes, o aparte que faço a V. Exa. deveria ser para

responder às mentiras que foram colocadas, mas infelizmente o Presidente optou por

ter um lado hoje. Não sei a motivação disso, lamento, mas queria agradecer a V. Exa.

por conceder este aparte e ainda lamentar o episódio de ontem. Ontem foi o dia da

vergonha, quando a base do governo se uniu contra as professoras e o Deputado

João Leite ganhou o título de o mais querido das professoras ou o mais vaiado. Muito

obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Deputados e Deputadas, Presidente, nesse mesmo

tom, queria  registrar,  mais  uma vez,  o  nosso  descontentamento  e  compartilhar  a

nossa angústia. De fato, ontem foi uma triste página da nossa história aqui. Mais do

que o mérito. Como eu disse em algumas das minhas intervenções ontem, na disputa

política é natural o embate entre Maioria e Minoria, que, independente do momento

político,  sempre  existirá  de  um  lado  ou  de  outro.  O  que nos  incomoda  é  o  não

interesse e a não disposição ao debate. Como ontem afirmei, nenhum Deputado da

base  do  governo,  que  obviamente  tem  seus  motivos  legítimos,  teve  condições,

coragem ou disposição de, no mínimo, fazer o debate. Eu ainda perguntava: onde

está a parte boa do projeto? O que de fato beneficia os trabalhadores da educação,

os  profissionais  da  educação?  O  que  vem  em  confronto  com  aquilo  que  os

professores, o Sindicato e nós, Deputados da Oposição, questionamos? Apresentem-

nos os argumentos para que possamos confrontar, estudar, aprofundar e, quem sabe,

talvez  encontrar  o  meio-termo.  É  exatamente  isso.  Por  mais  que  a  derrota

momentânea em relação ao projeto tenha sido imposta pela Maioria, o que é natural,

o aprofundamento e o debate para que pudéssemos, de alguma forma, encontrar o

meio-termo nos foi negado. Tivemos aqui, no projeto de lei, sem as intervenções das

emendas  e  dos  requerimentos,  16  intervenções  dos  Deputados  de  oposição,  e

nenhuma dos 51 votos a favor. Ou seja, 51 a 20; 51 Deputados a favor, e nenhum se

manifestou;  20  Deputados  contrários,  e  16  apresentaram  inúmeros  argumentos.

Legitimando, compreendendo e respeitando a posição de cada um, de cada lado, de
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cada opinião, o que nos angustia mais ainda não é a derrota, mas a falta do debate e

do aprofundamento.

Hoje retomamos as atividades examinando outros projetos, inclusive um projeto que

trata do reajuste dos servidores da Casa. Votamos ontem o projeto dos servidores do

Tribunal  de  Justiça,  e vamos agora  debater  outros  projetos  e  ações  do governo,

salientando  que,  segundo  o  economista  Flávio  Riani,  “as  atuais  estratégias  do

governo de Minas começam a colocar em dúvida a política que ficou conhecida como

choque de gestão”. Ele diz assim: “Após vários ajustes feitos no Estado até 2002, em

função  de  sua  grande  dificuldade  financeira,  a  nova  administração  se  beneficiou

fortemente das elevações de receitas tributárias e de recursos do IPVA e de outros

impostos que garantiram, já em 2003, o pagamento do 13º salário dos servidores

estaduais. De 2002 a 2010, o ICMS teve um acréscimo nominal de quase 180%. Com

essa elevação de receitas, o governo foi capaz de avançar em algumas questões,

mas,  no  ano  passado,  até  mesmo em  função  da  eleição,  houve  novamente  um

descontrole  nos  seus  gastos,  e  hoje,  mesmo  com  uma  elevação  de  20%  na

arrecadação de ICMS - 2010-2009 -, o governo de Minas está com um déficit corrente

elevadíssimo, com dificuldades até mesmo para fazer caixa para o pagamento do 13º

salário”.

Estamos falando de um governo que, por lei delegada, implementa mais de 1.300

cargos no Estado, incha a máquina administrativa, e não tem recursos para priorizar

investimento na educação, que é a valorização do profissional dessa área. Estamos

falando de um governo que apresenta  um projeto de  lei  nesta  Casa reduzindo a

alíquota de ICMS que incide sobre alguns produtos, como, por exemplo, o etanol,

reduzida em 3%, o que corresponde a pouco mais de 9% de consumo do combustível

no Estado, mas contrapõe a isso um aumento a partir de janeiro de 2012: um reajuste

de 3% na alíquota incidente sobre o óleo diesel, o que corresponde a quase 70% do

consumo de combustível no Estado. O governo, se quisesse, com essa ação – e é

importante a população acompanhar isso -, apenas fazer uma compensação daquilo

que  está  renunciando  na  sua  receita,  precisaria  arrecadar  em  torno  de

R$63.000.000,00,  que  é  o  que  vai  perder.  No  entanto,  vai  arrecadar  mais  de

R$370.000.000,00  com  o  aumento  do  óleo  diesel,  ou  seja,  está  aumentando
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impostos, vai aumentar os serviços, os produtos.

Sabemos que o óleo diesel, na verdade, é um insumo, é ele que fará aumentar o

custo  do  transporte  público.  Obviamente,  aumentando  os  serviços  de  transporte,

aumentará o custo dos produtos transportados, ou seja, haverá aumento de impostos

em Minas Gerais.

Há um estudo que estamos fazendo, de comparação com os Estados vizinhos. Hoje

Minas Gerais está num patamar de ICMS que corresponde a R$0,24 do óleo diesel;

em São Paulo são R$0,23; no Rio de Janeiro, R$0,27; em Goiás, R$0,28; na Bahia,

R$0,29.  Vamos passar para  R$0,31.  Isso vai  fazer  com que Minas Gerais  seja o

Estado com o imposto mais alto entre as que citei. Vamos sair de 12%, o mesmo

percentual do Espírito Santo e de São Paulo (13% no Rio de Janeiro, 12% no Paraná,

12% no Rio Grande do Sul, 12% em Santa Catarina), para ser um dos mais altos do

Brasil: 15%.

Isso dificulta  a disputa de mercado, sobretudo em se tratando dos Estados que

fazem limite com Minas Gerais. Esse projeto está na pauta. Queremos debatê-lo. Há

uma  emenda  de  nossa  autoria,  sobre  a  qual  já  há  entendimento  com  vários

Deputados, a qual sugere que, após aprovado o projeto, o governo não possa mais

alterar a alíquota do ICMS do óleo diesel por decreto, como está fazendo agora. O

decreto, já publicado, prevê que, a partir do dia 1º de janeiro, o governo de Minas vai

aumentar  a sua arrecadação por  meio do aumento da  alíquota do ICMS do óleo

diesel,  por meio de decreto, sem exame desta Casa. Assim como o governo está

reduzindo a alíquota do etanol, do feijão, de vários outros produtos, de material de

construção,  por  via  de  projeto  de  lei,  apresentamos  uma  emenda,  para  que,

possamos aqui debater o assunto, e o governo que apresente os seus argumentos,

as fundamentações cabíveis, para que a Assembleia Legislativa debata a questão e

haja consenso.

Se, de fato, é uma compensação de uma perda que o governo vai ter, o cálculo a

ser feito é outro. Não deve ser algo que atingirá o cidadão brasileiro. O contrário fez o

governo federal.  Para que não se aumentasse o preço da gasolina,  com repasse

direto  ao  consumidor,  o  governo  federal,  que  autorizou  aumento  nas  refinarias,

reduziu o imposto da Cide, para que o aumento não fosse repassado ao consumidor.
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O governo do Estado está exatamente na contramão das ações do governo federal,

que vem agindo para não prejudicar o cidadão, abaixando o imposto, de forma que o

aumento não chegue à bomba.

A oportunidade é esta, a oportunidade está nas mãoes desta Casa. Uma emenda

será debatida. Para que ninguém seja pego de surpresa,  para que as coisas não

ocorram  de  última  hora,  inicio  o  debate,  para  aprofundarmos  essa  questão,

estudarmos  mais  esse  assunto  e  apresentarmos  opções.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa,  pessoal  que  nos  assiste  das  galerias  e  pela  TV  Assembleia,  concedo

aparte ao nobre colega Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.

Sr.  Presidente  José Henrique,  demais  membros desta  Casa,  venho externar  meu

sentimento de pesar pelo falecimento do Chefe de Gabinete do Secretário de Defesa

Social,  Sr.  Caíque,  ex-funcionário  desta  Casa.  Ele  foi  vítima de acidente  no  Anel

Rodoviário de Belo Horizonte. Junto à BR-381, esse trecho causa grandes problemas

por  acidentes com morte.  Achei  muito interessante a charge do jornal  “Estado de

Minas” do dia 11 de novembro, que mostra a foto da Presidente Dilma ao telefone

perguntando o  seguinte  a  seus  subordinados:  “Já  estão  duplicando a  rodovia  da

morte,  como eu mandei?”.  Do  outro  lado  da  linha  respondem:  “Só o  número  de

mortos, Presidente, só o número de mortos”.

Lamentavelmente, observamos que a herança que o ex-Presidente deixou para a

Presidente Dilma é muito pesada: no início, alguns foram exonerados por corrupção

e,  agora,  uma  desobediência.  Os  funcionários  do  DNIT  não  obedecem  à

determinação da Presidente  Dilma.  Parece que  estão  apresentando uma solução

para celebrar um convênio que permita que o Estado de Minas e a Prefeitura de Belo

Horizonte recebam recursos do governo federal e realizem as obras do Anel e da

rodovia da morte. A charge é muito interessante, porque mostra que, infelizmente, a

Presidente terá muito trabalho para que seus subalternos passem a obedecer suas
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determinações. Vimos muitos fogos de artifício anunciando que, em breve, a situação

do metrô  será  resolvida,  assim  como a  do  Anel  Rodoviário  e  a  da  BR-381,  mas

parece que a Presidente Dilma terá de contar com o apoio do governo de Minas e da

Prefeitura de Belo Horizonte.

Muito obrigado, Doutor Viana. Registro novamente o voto de pesar aos familiares

do ex-funcionário desta Casa e grande amigo Caíque.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana,

por abrir espaço na sua fala para que possamos, hoje, falar de uma data tão festiva

para  o  povo  sete-lagoano,  que  comemora  os  144  anos  de  emancipação  política

dessa cidade. Não poderia deixar de registrar nossos votos de congratulações com a

nossa querida cidade dos lagos encantados. Gostaria de abraçar todo o povo sete-

lagoano,  que,  unido  pelo  mesmo  ideal,  participou  da  construção  dessa  cidade

querida, hoje uma das mais prósperas da nossa Minas Gerais. No momento, Sete

Lagoas  vive  uma  estação  auspiciosa,  onde  se  registra  um  desenvolvimento

diversificado, sem perder a sua identidade, conservando-se usos e costumes próprios

das cidades do interior. Em outros tempos, considerada a capital do ferro-gusa, tinha

no minério a sua principal riqueza. Hoje, seu parque industrial, com uma gama de

empreendimentos  puxados  pela  indústria  automobilística  e  inúmeras  indústrias-

satélites, agrega-se ao complexo da Iveco.

Sete Lagoas não para por aí, Deputado Doutor Viana, que conhece muito bem a

nossa terra e é votado nela. Já foi anunciada para o ano de 2012 a instalação da

mais moderna e importante fábrica de locomotivas da empresa Caterpillar e o início

da fabricação de blindados de guerra. A Ambev, uma das maiores cervejarias do País,

juntamente com Cimenteira Brennand,  Bombril,  Cedro Cachoeira, Itambé e outras

empresas, compõe esse colar industrial.

Merece também destaque a nossa bacia leiteira, uma das maiores do País. Todos

esses avanços, somados à prosperidade no setor de comércio e serviços, dão a Sete

Lagoas o destaque de 8ª economia de Minas Gerais.

As suas 18 faculdades, com mais de 20 mil  alunos, credencia o Município a se

tornar  uma cidade universitária.  Podemos  citar  ainda as  nossas belezas naturais,

prenúncio de um importante polo turístico.
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Considerado ainda o 5º entroncamento logístico mais importante do País, não é,

pois,  sem  motivos  que  a  mídia  nacional  afirma  que  Sete  Lagoas  é  uma cidade

futurista. Não poderia deixar de registrar  os 144 anos de emancipação política de

Sete Lagoas.

Agradeço a  V.  Exa.  por  abrir  espaço na  sua fala  para  que pudesse levar  esta

mensagem  a  todo  sete-lagoano  que,  de  alguma  maneira,  contribuiu  para  o

engrandecimento da nossa querida Sete Lagoas. Muito obrigado, Deputado Doutor

Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Deputado  Duilio  de  Castro,  com  quem

também me solidarizo pelas homenagens a essa bela cidade de Sete Lagoas, pelos

seus 144 anos de existência. Meu pronunciamento é também sobre Sete Lagoas e

Minas.

A fábrica da Ambev,  localizada em Sete  Lagoas,  está passando por  sua quarta

ampliação  e  receberá,  até  o  final  de  2011,  mais  de  R$250.000.000,00,  com  a

implantação de uma nova área para produção de cerveja, que dobrará a capacidade

atual.  A produção  passará  de  4.700.000hl  para  9.300.000hl  de  cerveja  por  ano.

Sabemos que 1hl corresponde a 100 litros. Inaugurada em 2005, a Ambev chegará

ao total  de R$540.000.000,00 de recursos recebidos na unidade de Sete Lagoas.

Serão  implantadas  duas  novas  linhas  de  envase,  sendo  uma  de  garrafas,  com

capacidade de 60 mil garrafas por hora, e outra de latas, com capacidade de 120 mil

latas  por  hora.  Com  a  ampliação  concluída,  serão  gerados  cerca  de  120  novos

empregos  diretos,  além  das  1.500  vagas  que  foram  criadas  e  que  estão  sendo

utilizadas durante o período das obras civis de montagem.

Sete Lagoas, cidade de 144 anos, é um importante centro de produção da Ambev,

porque  reúne  todas  as  condições  necessárias  em  termos  de  infraestrutura  para

operação e ampliação de uma fábrica.  Além disso,  a cidade é estratégica para a

companhia por conta de sua localização especial no Estado. Essa afirmação é do Sr.

Márcio  Fróes,  Vice-Presidente  Industrial  da  Ambev.  Atualmente,  a  produção  sete-

lagoana abastece parte dos mercados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Somente em 2011, a Ambev destinou um total de R$2.500.000.000,00 para aumentar

em 10% a sua capacidade total de produção no Brasil.
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Aproveitando  este  momento,  relembro  a  nossa  trajetória  para  que  essa  fábrica

fosse ali implantada. Tudo foi feito em prol de um sonho de todos, principalmente dos

sete-lagoanos. O ser difícil do início tornou-se o grande desafio de cada etapa que

tínhamos para ultrapassar,  e assim foi feito, respeitando as diferenças e tolerando

com paciência e altivez até as adversidades desnecessárias. E ganhamos maturidade

com humildade,  fé  e  persistência  nos  nossos  propósitos  e  nos  nossos  trabalhos,

sempre confiando que tudo vale a pena se a alma não é pequena. A cada distinção

que recebo sobre esse projeto de lei que possibilitou a implantação da Ambev, penso,

com orgulho, no cidadão sete-lagoano e de toda aquela região,  pois lá trabalham

muitos cidadãos de várias cidades vizinhas e irmãs de Sete Lagoas, que são pessoas

leais e confiantes parceiros de uma jornada vitoriosa. É sempre assim, como dizia

Carlos Drummond de Andrade: no meio do caminho tem sempre uma pedra, mas o

mais importante não é a pedra, e sim o caminho e o objetivo. Na construção desse

grande projeto que foi a fábrica da Ambev em Sete Lagoas, a participação desta Casa

foi  importante  e  imprescindível.  Um  trabalho  parlamentar  exaustivo  que  exigiu

paciência  no  intuito  de  esperar  tanto  quanto  podia  se  resolver  algo.  No  entanto

compensou,  pois  a  parceria  no  trabalho  e  o  progresso  na  relação  construída

permitiram  a  realização  exitosa  desse  sonho.  A  parceria  contou  com  o  total

envolvimento  da  sociedade,  das  suas  lideranças,  e  é  bom  que  se  destaque  a

participação efetiva das lideranças e representações do Estado, principalmente da

sociedade sete-lagoana - e aí aponto a Assembleia, o Indi, a Semad, a administração

municipal à época, o Prefeito Leone Maciel e o Legislativo municipal de Sete Lagoas,

que era presidido pelo Deputado Duilio de Castro, assim como as entidades de classe

da cidade, entre elas, representando todos, a CDL, o comércio e as outras indústrias

-, todo esse somatório. O ex-Governador Aécio Neves sancionou e regulamentou a

lei,  oriunda  do  meu  Projeto  de  Lei  nº  725/2007,  para  que  o  progresso,  o

desenvolvimento  e o crescimento de Sete Lagoas e da região não parassem -  a

propósito, não parou e não vai parar.

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito

pouco eu fiz, ou nada fiz e, sim, tenho muito para fazer. Amanhã estaremos em Sete

Lagoas  quando  o  Governador  Antonio  Augusto  Anastasia  presenciará  mais  uma
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ampliação dessa fábrica, que gerará mais renda para o Estado de Minas Gerais, mais

ICMS para Sete Lagoas e principalmente muitos trabalhos para o povo da cidade e

da região. Concedo aparte ao Deputado Bosco, nobre colega.

O Deputado Bosco (em aparte) - Agradeço ao amigo Deputado Doutor Viana esta

oportunidade. Inicialmente quero cumprimentá-lo por trazer nesta tarde assunto tão

importante, sobretudo para a comunidade de Sete Lagoas. Na verdade, é o anúncio

de novo investimento e de uma ampliação importante de grande empresa, o qual

certamente se traduzirá na geração de empregos, concorrendo para o aumento da

renda nesse Município.

Na pessoa de V. Exa., aproveito para cumprimentar também o governo do Estado

de Minas Gerais e o Prof. Anastasia. Ele está presente, apoiando essa iniciativa e

fazendo com que o Estado seja efetivamente parceiro de instituições e empresas, que

estão acreditando e investindo em Minas, fazendo que Minas Gerais supere outras

unidades da Federação em termos de crescimento do PIB.

Aproveito a oportunidade, Deputado Doutor Viana, com a sua aquiescência, para

cumprimentar  todos  os  funcionários  do  Ministério  Público  na  pessoa  dos  Drs.

Eduardo de Castro Amorim, coordenador do Sindicato, e Eduardo de Souza. É uma

satisfação tê-los recebido e acompanhado numa reunião com Presidente desta Casa,

na qual foi feita a solicitação de que, tão logo fosse possível,  o Projeto de Lei nº

2.188/2011,  que  trata  de  interesse  dos  funcionários  do  Ministério  Público,  fosse

incluído em pauta. O Presidente assumiu esse compromisso e hoje incluiu na pauta o

referido  projeto.  Tenho  a  certeza  de  que  obterá  o  apoio  irrestrito  de  todos  os

parlamentares  desta  Casa,  sendo  votado  em  1º  turno  ainda  nesta  tarde.  Sejam

sempre bem-vindos! Obrigado pela presença.

Quero também aproveitar a oportunidade para falar rapidamente sobre a questão

da  reunião  de  ontem.  Na  verdade,  ontem  e  hoje  foram  repetidas  determinadas

palavras  com  as  quais  não  concordo  de  forma  alguma.  Como  parlamentar  e

Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  tenho  e  tive

conhecimento da matéria que foi apreciada e votada aqui. Eu votei conscientemente

e acredito que todos os parlamentares desta Casa também assim o fizeram, porque

têm acesso a toda a matéria que tramita aqui, quer de iniciativa parlamentar, quer de
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iniciativa  do  Executivo.  Todos,  principalmente  os  que  têm  realmente  interesse,

independentemente de estarem ou não ligados diretamente a uma comissão,  têm

acesso a toda a matéria e têm o direito e o dever de estudá-la, para, em Plenário,

votarem com consciência. Votei com a consciência tranquila. Estou muito à vontade

para discutir não só com a classe dos educadores de Minas Gerais, mas também

com  qualquer  parlamentar  desta  Casa,  sobre  esse  projeto.  Não  tínhamos  outro

caminho a seguir,  era o que o governo podia fazer  no momento, como sabemos.

Então, votamos com conhecimento de causa e não votamos, de forma alguma...

Quero dizer  mais, Deputado Doutor  Viana:  não votei,  e  acredito que os demais

parlamentares também não votaram, por determinação nem do Governador, nem do

Senador Aécio Neves. Creio que aqui cada um tem sua responsabilidade, tem luz

própria para votar independentemente de qualquer orientação, seguindo, é claro, o

que é melhor tanto para a classe dos professores quanto para Minas Gerais. Muito

obrigado, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, vou encerrar pedindo desculpas por ter

avançado no tempo. Dou testemunho de que na fábrica da Ambev hoje há quase 10

mil  pés  de  pequis  plantados.  A natureza agradece!  O empresário hoje está  mais

consciente de ter responsabilidade para com ela.

Peço à Casa que pare um pouco, pense ou reflita sobre determinados conflitos,

quase pessoais. Vamos trabalhar pelo povo de Minas Gerais, pelas entidades, pelos

projetos  que  estão  em  pauta.  Vamos  realizar  verdadeiramente  um  trabalho

parlamentar,  respeitando  os  companheiros  e  os  demais  servidores  que  ocupam

cargos no Estado e no País. É preciso que façamos uma reflexão: temos direito de

discorrer sobre tudo, temos livre palavra, mas temos de medi-la, se estamos aqui, em

prol do povo de Minas Gerais. Essa reflexão eu a deixo como ponto final da minha

fala.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente,

gostaria de felicitar o nosso estimado Governador do Estado de Minas Gerais. Sem

sombra de dúvida, um dos principais problemas dos grandes e médios centros do
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nosso  Estado  está  relacionado  à  segurança  pública.  E  muito  em  breve,  mesmo

sabendo que essa não é a única solução, mas passa também por ação desse nível,

nós  teremos  um  contingente  formado que estará  atuando em diversas  cidades  e

também  aqui  na  nossa  Capital,  dessa  forma  colaborando  com  os  préstimos

relevantes da PMMG, que vem se esmerando na busca de minimizar os impactos da

violência.

Nesse mesmo sentido, eu gostaria de citar o Orçamento Participativo Digital, que foi

objeto  de  propaganda  recente  e  de  apologia  midiática  promovida  pela  Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, que, proporcionalmente, gasta mais com propaganda do

que o governo do Estado e o governo federal.

Lamentavelmente, precisamente em novembro de 2010, foi lançado o Orçamento

Participativo  Digital.  Naquela  oportunidade,  nós,  cidadãos  de  Belo  Horizonte,

tínhamos  cinco  opções  de  obras.  O  que  aconteceu?  Em  primeiro  lugar,  foram

escolhidas, democraticamente, por meio do “site” do Orçamento Participativo Digital,

as obras na Praça São Vicente. Em segundo lugar, com a participação direta dos

moradores do Vetor Sul da cidade e das adjacências – Nova Lima, Rio Acima e outras

-,  foi  escolhido o Complexo Viário Sul.  Porém, o ano de 2011 está terminando e,

infelizmente, a Prefeitura não inciou as obras da Praça São Vicente. Dessa forma, o

trânsito naquela localidade continua caótico. No meu entendimento, o cidadão que

participou, votou e acreditou foi ludibriado com a justificativa de que essa obra seria

contemplada  na  melhoria  do  anel  rodoviário.  Porém,  o  DNIT  não  tem  a  menor

previsão de quando ocorrerá a tão necessária intervenção para a melhoria do anel

rodoviário que continua a sacrificar vidas e mais vidas. Com isso, o cidadão continua

esperando as intervenções na Praça São Vicente.

Ora,  no meu entendimento,  se a Prefeitura terceirizou para o governo federal  a

obrigação da obra, ela deveria passar a fazer a segunda colocada. E para a segunda

colocada,  com meu trabalho e  de  outros  Deputados,  do  Ministério  Público  e  dos

empreendedores  do  Vetor  Sul  de  Belo  Horizonte  e  de  Nova  Lima,  conseguimos

ontem assinar a trincheira Nova Lima-Belo Horizonte. Então, ou se complementa o

remanescente da segunda colocada e parte para a terceira colocada, ou faz o que

não  pode,  o  que  é  inadmissível  –  e  vão  fazer  –,  iniciarão  um  novo  Orçamento
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Participativo Digital sem ter entregue o que foi ofertado à população e escolhido em

2011. Abomino essa prática.

Todos clamamos por mais investimentos e segurança. Mesmo com o esforço do

governo do Estado de Minas Gerais,  ainda assim,  quero aproveitar  o advento da

nossa televisão, para anunciar que ontem estive reunido com mais de 20 Presidentes

de associação de bairros. Espero que todas as regionais ganhem as câmaras de

vídeo  e  monitoramento  para  serem  mais  um  auxiliar  no  trabalho  de  segurança

pública. Dessa forma, esperamos que Belo Horizonte possa diminuir o seu nível de

violência  e  o  número  de  boletins  de  ocorrência.  Queremos  segurança.  Eu  quero

câmaras de vídeo e monitoramento; a população também quer essas câmaras de

monitoramento, mais segurança e a garantia do seu direito de ir e vir. Espero que

dessa vez possamos, no Orçamento Participativo Digital, externar o sentimento e a

necessidade da maioria, e que a Prefeitura de Belo Horizonte honre e dignifique o

compromisso  ofertado,  quando  torna  público  o  Orçamento  Digital,  garantindo  a

instalação de todas essas câmaras.

Assim, termino a primeira parte do meu pronunciamento, e, vendo que ainda tenho

5 minutos à disposição, quero dirigir-me de forma especial à Mesa, aos meus nobres

pares e aos doutos assessores e servidores desta Casa. Passada a tempestade das

longas  discussões  que  travamos  sobre  o  vencimento  dos  professores  e  dos

servidores  do  Judiciário,  que,  graças  a  Deus,  ontem  conseguimos  votar,  quero

parabenizar a Mesa, que finalmente trouxe à discussão o projeto do justo reajuste,

não aumento, dos servidores desta Casa, esperando que consigamos votá-lo, se não

hoje, no mais tardar na semana que vem. É inadmissível que, pelo fato de estarem

tão próximos de nós, os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais sejam penalizados. Se esta Casa produz e continua trabalhando em defesa

dos interesses do povo de Minas, isso não se atribui apenas aos 77 Deputados ou

somente às nossas assessorias, que, como cada um de nós e o próprio Poder, são

efêmeras, mas principalmente ao corpo efetivo da Casa, que se submeteu a concurso

público e está exercendo sua função com competência, merecendo ter seu esforço

reconhecido.

Aproveito para reiterar que meu pai foi servidor concursado desta Casa por mais de
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30 anos, ainda na Assembleia antiga. Com muito orgulho, foi Consultor da Casa, e

tenho apreço e admiração por seus pares que aqui permanecem e por aqueles que já

se aposentaram. Sei da competência com que realizam o seu trabalho e do quanto

são importantes para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e para todo o Estado.

Vou conceder aparte, nessa ordem, ao meu estimado e competente Líder, Bonifácio

Mourão, e na sequência à minha amiga e ex-Vereadora, Deputada Luzia Ferreira.

O Deputado Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Queremos  ratificar  as  palavras  do

Deputado Fred Costa, particularmente quando ele se refere ao projeto, já com a Mesa

desta Assembleia, sobre o reajuste mais do que justo dos vencimentos dos servidores

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao Projeto de Lei nº 2.188, de interesse

do Sindsemp. Aproveito para saudar o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e toda a

Mesa, que cumprem o compromisso que assumiram de remeter ainda este ano esse

projeto,  que,  como V.  Exa.  disse,  vamos  aprovar  até  na  próxima semana.  É  um

reajuste  mais  que  justo,  principalmente  se  levarmos  em  conta  a  competência,  a

dedicação e a eficiência do corpo de servidores da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais.

Também quero solidarizar-me com o grande Deputado João Leite, que vejo passar

aqui e que foi vítima de agressão nesta Casa. Todos nos sentimos agredidos com a

agressão sofrida por ele, não só por sermos colegas, mas também pelo valor, pelo

talento, pela decência e pela postura de S. Exa., que, desde o início do seu mandato,

vem dando um verdadeiro exemplo a todos. Sendo atingido o Deputado, fomos todos

atingidos, de forma injusta e covarde, que S. Exa. repeliu  muito bem na forma de

protesto que fiz questão de assinar. Com o Deputado João Leite nos solidarizamos.

Quero dizer ainda ao Deputado Fred Costa e aos demais Deputados, como o fez o

Deputado Bosco, que estou consciente de meu voto ontem por ocasião da aprovação

do  substitutivo  ao  projeto  de  lei  do  governo  do  Estado.  O  Governador  Antonio

Anastasia reuniu-se com as Lideranças da base do governo e expôs com clareza

tudo o que ele podia fazer em relação ao projeto. Mostrou que não tinha condições de

ir além; queria fazer mais, mas não tinha condições. Mostrou que, professor que é,

queria fazer o máximo possível pelo professorado. E o que foi feito dentro dos limites

do Estado? Foi melhorada a remuneração de todos, e foi garantida a carreira.
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Deputado  Fred  Costa,  houve  um  acréscimo  de  R$2.100.000.000,00  para

pagamento da folha de professores do Estado.

A partir  de 2012, haverá a jornada de um terço para as atividades extraclasses.

Quanto  às  vantagens,  10% e  25% nas  progressões  e  nas  promoções  vertical  e

horizontal.

No modelo antigo,  havia mais  de 25 gratificações diferentes.  O professor  ficava

confuso com o que recebia, e a sociedade não sabia na realidade quanto ganhava o

professor em Minas Gerais. Não havia muitas vantagens para a aposentadoria; agora

elas  existem,  pois  estão  garantidos  os  biênios  e  os  demais  adicionais.  Estão

garantidas as progressões, as promoções, etc.

Deputado Bosco, V. Exa. analisou bem todas essas vantagens.

Assim sendo, também votei consciente, Sr. Presidente. Nenhum dos professores

sem licenciatura plena ganhará menos do que R$1.122,00, e ganhará R$1.320,00, se

a  tiver.  A  partir  de  janeiro  de  2012,  tenho  a  convicção  de  que,  ao  ver  seu

contracheque real, que espelhará o que realmente percebe cada professor, pois todos

terão  os  seus  vencimentos  apresentados  com  clareza  no  contracheque,  o

professorado de Minas Gerais reconhecerá o valor do projeto que aprovamos dentro

das possibilidades do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Fred Costa* - Agradeço ao Sr. Presidente e peço-lhe licença para abrir

mão desse minuto em favor da Deputada Luzia Ferreira. Despeço-me, agradecendo o

apoio  dos  nobres  pares  e  desculpando-me  com  o  Deputado  e  Pastor  Carlos

Henrique, pois infelizmente o tempo não foi suficiente para conceder-lhe um aparte.

Apelo a todos os que nos vêem a que votem, no Orçamento Participativo Digital, em

favor das câmaras de monitoramento.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)  - Gostaria  de fazer aqui um comunicado

muito triste e lamentar a morte da Beatriz Pimenta, que trabalhou em meu gabinete,

no  primeiro  semestre  deste  ano.  Ela  morreu  jovem,  vítima  de  complicações

cardíacas. É irmã de uma amiga minha, pessoa muito conhecida: a empresária Beth

Pimenta.  Registro  e  lamento  seu  falecimento  tão  precoce  e  transmito  aos  seus

familiares os meus sentimentos e as minhas condolências.

O Deputado Fred Costa* - Muito obrigado, Sr. Presidente.



1639
____________________________________________________________________________

* - 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Balanço  Geral  do  Estado  relativo  ao

exercício  de  2010  foi  publicado em essencialidades  no “Diário  do  Legislativo”  de

12/11/2011 e distribuído em avulso às Deputadas e aos Deputados em 16/11/2011,

por  meio  eletrônico.  A Presidência  informa  ainda  que  o  prazo  de  10  dias  para

requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início

em 17/11/2011, encerrando-se em 28/11/2011.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas

do Estado relativa ao exercício financeiro de 2010 foi publicada em essencialidades

no “Diário do Legislativo” de 12/11/2011 e distribuída em avulso às Deputadas e aos

Deputados em 16/11/2011, por meio eletrônico. A Presidência informa ainda que o

prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início

dia 17/11/2011, encerrando-se em 28/11/2011.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.134/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo

considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência

informa ainda que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do

Regimento Interno se inicia com a publicação deste despacho.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 95/2011, dos Deputados

Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  recebeu,  quanto  ao  mérito,  parecer  contrário  das

Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído,

sendo  considerado  rejeitado,  nos  termos  do  art.  191  do  Regimento  Interno.  A

Presidência informa ainda que o prazo para a apresentação do recurso previsto no

art. 104 do Regimento Interno se inicia com a publicação deste despacho.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.074/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Transporte e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa ainda

que  o  prazo para  a  apresentação  do recurso  previsto  no  art.  104 do Regimento

Interno se inicia com a publicação deste despacho.

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 1.929 a 1.942/2011, da

Comissão de Segurança Pública, e 1.943 a 1.945/2011, da Comissão de Assuntos

Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária,

em 16/11/2011, dos Projetos de Lei  nºs 1.533/2011,  do Deputado Neider  Moreira,

1.553/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, 1.978/2011, do Deputado Ulysses

Gomes, 2.113/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado Elismar Prado e da Deputada

Luzia  Ferreira,  2.200/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  2.228/2011,  do  Deputado

Rômulo  Veneroso,  2.239/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  2.267/2011,  do

Deputado  Anselmo  José  Domingos,  2.295/2011,  do  Deputado  Adalclever  Lopes,

2.319/2011,  do  Deputado  Carlos  Henrique,  2.328/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino, 2.339/2011, do Deputado Bosco, 2.340/2011, do Deputado Carlin Moura,

2.343/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.346/2011 com a Emenda nº 1, da

Deputada Rosângela Reis, 2.350/2011, do Deputado Ulysses Gomes, 2.363/2011, do
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Deputado André Quintão, 2.366/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., 2.372/2011, do Deputado Duarte Bechir, 2.374/2011, da Deputada Luzia

Ferreira, 2.383/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.394/2011, do Deputado Zé Maia,

2.398/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.407/2011, do Deputado Bosco, 2.431/2011,

do  Deputado  Arlen  Santiago,  e  2.459/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  e  dos

Requerimentos nºs 1.719/2011, da Comissão de Administração Pública, 1.751/2011,

do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  e  1.794/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro;  de

Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  17/11/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.711/2011, do Deputado Duarte Bechir, com a Emenda nº 1, e

1.757/2011, do Deputado Elismar Prado, na forma do Substitutivo nº 1; de Cultura (2)

-  aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  9/11/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.084/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, e dos Requerimentos nºs 1.811/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.852/2011, do Deputado Jayro Lessa; e aprovação,

na  23ª  Reunião  Ordinária,  em  16/11/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.465/2011,  do

Deputado Doutor  Viana; de Educação -  aprovação, na 22ª Reunião Ordinária,  em

16/11/2011, dos Projetos de Lei nºs 2.332 a 2.334/2011, este na forma do Substitutivo

nº 1, e 2.335/2011, do Governador do Estado, e 2.375/2011, do Deputado Rômulo

Veneroso, e dos Requerimentos nºs 1.795/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

1.813/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  1.857/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos,  e 1.866/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Segurança

Pública - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 22/11/2011, do Projeto de Lei nº

1.937/2011,  do  Deputado Romel  Anízio,  e  dos Requerimentos nºs  1.810/2011,  do

Deputado Antônio Carlos Arantes, e 1.865/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de

Administração Pública - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,  em 22/11/2011, dos

Requerimentos nºs 1.705/2011, do Deputado Bosco, 1.709/2011, do Deputado Délio

Malheiros,  e  1.774  a  1.789/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de  Transporte  -

aprovação,  na  14ª  Reunião  Extraordinária,  em  16/11/2011,  do  Requerimento  nº

1.821/2011, do Deputado Délio Malheiros; de Assuntos Municipais - aprovação, na

23ª Reunião Ordinária, em 23/11/2011, do Requerimento nº 1.790/2011, do Deputado

Antônio Carlos Arantes; de Direitos Humanos - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,

em 23/11/2011,  do Requerimento nº  1.883/2011,  do Deputado Almir  Paraca;  e de
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Saúde - aprovação, na 9ª Reunião Extraordinária, em 24/11/2011, do Projeto de Lei nº

2.218/2011, do Deputado Ulysses Gomes, e dos Requerimentos nºs 1.712/2011, do

Deputado  Duarte  Bechir,  1.812/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,

1.864/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.867/2011, da Cipe Rio Doce; e dos

Deputados  Cássio  Soares,  Duarte  Bechir,  Doutor  Wilson  Batista,  Fábio  Cherem,

Gustavo Valadares e Fabiano Tolentino -  informando sua filiação ao PSD (Ciente.

Publique-se.).

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa  ao  Plenário  que,  em  virtude  da  desfiliação  do  Deputado

Duarte Bechir do PMN e dos Deputados Doutor Wilson Batista e Fábio Cherem do

PSL, o Bloco Parlamentar Social deixa de existir, nos termos do § 6º do art. 71 do

Regimento  Interno,  uma  vez  que  deixa  de  se  configurar  o  número  mínimo  de

parlamentares para a existência de bloco parlamentar. A Presidência informa ainda

que, de conformidade com o art. 66 do Regimento Interno, o PSD passa a constituir

bancada.

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 do Deputado Tiago Ulisses

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.115/2011 (Arquive-se o

projeto.); e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita que o Projeto de

Lei nº 2.595/2011 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma

vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.125/2011 (À sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação final do Projeto de Lei n° 2.355/2011, do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória

por  subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  da  Educação  Básica  e  das

carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências. Em discussão, o

parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente -  A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para

votação e para a continuação dos trabalhos,  motivo  pelo qual  torna sem efeito  a

votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.355/2011.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/11/2011

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

(substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Carlos  Mosconi,  Adelmo Carneiro Leão e Antônio Carlos  Arantes

(substituindo  o  Deputado  Hely  Tarqüínio,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Rogério

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

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 aspectos relativos ao uso de agrotóxicos e

seus efeitos sobre a saúde e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada  no”Diário  do  Legislativo  de  10/11/2011:  ofícios  dos  Srs.  Agnaldo  Maria

Polito, Diretor Administrativo da Sociedade Beneficente São Camilo; Avilmar da Silva

Hemérito,  Presidente da Câmara Municipal  de Caxambu; Luis Gustavo Gomes da

Costa, Presidente do Sindicato dos Profissionais em Terapias Naturais, Energéticas,

Integrativas  e  Complementares  do  Estado de Minas  Gerais;  e  da  Sra.  Cenira  de

Fátima Gomes Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Passos. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
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os  Deputados  citados  a  seguir:  em 1º  turno:  Projetos  de  Lei  nºs  nºs  2.007/2011

(Adelmo Carneiro Leão); e 2.197/2011 ( Neider Moreira); em turno único: 2.304/2011

(Doutor Wilson Batista); e 2.553/2011 (Hely Tarqüínio). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Eliane Novato Silva, Coordenadora

do Grupo de Estudos  em  Saúde e  Trabalho  Rural,  representando  a  Sra.  Jandira

Maciel,  Professora  da  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG;  e  os  Srs.  Padre  João,

Deputado  Federal;  Pedro  Luiz  Ribeiro  Hartung,  Assessor  da  Diretoria  do  IMA,

representando o Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; Marco Aurélio Borba Moreira, Coordenador Estadual de

Meio  Ambiente  e  Agroecologia,  representando  o  Sr.  Maurilio  Soares  Guimarães,

Presidente da Emater;  Rômulo Luiz Campos, Assessor da Diretoria  de Política de

Assalariados,  representando  o  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  Presidente  da  Fetaemg;

Juseleno Anacleto da Silva, Coordenador-Geral da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura  Familiar  de  Minas  Gerais;  e  Frederico  Santana  Rick,  Coordenador  do

Vicariato Episcopal para Ação Social e Política, representando a Sra. Marília Gaia,

Representante  do  Comitê  Estadual  da  Campanha  Permanente  contra  o  Uso  de

Agrotóxicos pela Vida, 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. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely Tarqüínio  –  Neider  Moreira  – Doutor  Wilson

Batista.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos
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Arantes,  Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas,  membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, 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 Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

1.702/2011,  de  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  que  altera  a  Lei  nº

14.181, de 2002, que dispõe sobre o Queijo Minas Artesanal; debater a aplicação da

Lei  nº  19.583,  de  2011,  que  dispõe  sobre  as  condições  para  manipulação  e

beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e seus derivados pelo IMA e

debater a aplicação do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa -,

no Estado. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Deputado Délio Malheiros

em que justifica sua ausência nesta reunião. O Presidente interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Deputados Federais Paulo Piau, Domingos

Sávio e Zé Silva; Ana Helena Machado Junqueira Cunha, Coordenadora de Apoio às

Organizações Familiares Rurais da Subsecretaria de Estado de Agricultura Familiar,

representando  o  Subsecretário  Edmar  Guariento  Gadelha;  Vilson  Luiz  da  Silva,

Presidente  da  Fetaemg;  Ennia  Rafael  de  Oliveira  Guedes,  Assessora  Jurídica  da

Faemg;  Altino  Rodrigues  Neto,  Diretor-Geral  do  IMA;  Thalles  Fernandes,  Diretor

Técnico do IMA; Marco Túlio Borgatti, Gerente Técnico da Ocemg; Onivaldo Ramos

Leão, Diretor Financeiro da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Minas

Gerais;  Mariana Inês  Martins  Brancaglion,  Fiscal  Agropecuário  do  IMA;  Gilson de

Assis Sales, Gerente de Educação Sanitária e Apoio e Agroindústria Familiar; Paulo

Henrique de Matos Almeida, Gerente de Projetos da Cooperativa de Crédito de São

Roque de Minas; Leôncio Jânio Silva Diamante, médico-veterinário da ONG Sertão

Brás; João Carlos Leite, Presidente do Sicoob-Saromcred de São Roque de Minas;

Luiz  Vicente  Callichio,  ex-Deputado  Estadual;  Virgílio  Guimarães,  ex-Deputado

Federal;  Lauro Botelho,  Técnico em Laticínios  e  Mario Augusto Passos de Paula,

Gerente Sênior  da Bela Vista Produtos Enzimáticos, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

1.896, 2.168, 2.175 e 2.241/2011. 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 dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano

Tolentino, Rômulo Viegas e Adelmo Carneiro Leão, em que solicitam seja enviado

ofício à Presidenta da República solicitando urgência na elaboração de propostas de

alteração e modernização da legislação federal de controle sanitário de produtos de

origem  animal  e  solicitando  que  seja  dedicada  especial  atenção  à  produção

agroindustrial  rural  de  pequeno  porte  e  ao  queijo  minas  artesanal.  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, 23 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Rômulo Viegas.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2011

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Reuniões  o  Deputado  André  Quintão,

membro da supracitada Comissão.  Estão presentes, também, os  Deputados Dinis

Pinheiro e Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro,  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 os avanços conquistados com a organização dos catadores de materiais

recicláveis e o apoio das entidades da sociedade civil nos dez anos do Movimento

Lixo  e  Cidadania.  A Presidência  convida  a  tomar  assento  à  mesa  às  seguintes

autoridades:  Dom  Serafim  Fernandes  de  Araújo,  Arcebispo  Emérito  da  Mitra
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Arquidiocesana de Belo Horizonte; Srs. José Cláudio Junqueira, Presidente da Feam;

Gilberto  Warllei  Chagas,  do  Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais

Recicláveis; Irmã Maria Cristina Bove Roletti, coordenadora da Pastoral Nacional do

Povo  da  Rua;  Regina  Maria  Manoel,  coordenadora  da  Organização  de  Auxílio

Fraterno;  Maria das Graças Marçal,  Presidente da Asmare;  Heliana Kátia Tavares

Campos,  Consultora  na  área  de  resíduos.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado André Quintão,  autor  do requerimento  que deu origem ao debate,  para

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

façam suas exposições. A seguir, são entregues placas em homenagem aos 10 anos

de  articulação do  Movimento  Lixo  e  Cidadania  para:  Dom Serafim  Fernandes  de

Araújo e Irmã Maria Cristina Bove Roletti, representantes das entidades articuladoras

do Movimento Lixo e Cidadania no Estado; Aparecido José Gonçalves, idealizador e

coordenador do Festival Lixo e Cidadania e do Fórum Estadual Lixo e Cidadania;

Luciano Marcos, coordenador do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável –

Insea  –  e  Luíz  Henrique  da  Silva  –  coordenador  do  Movimento  Nacional  dos

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Sebastião Costa.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Gilberto Abramo, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

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
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.275, 1.685, 1.749, 1.751, 1.783, 1.796 e 2.064

(Deputado  Gilberto  Abramo);  2.140,  2.237,  2.273,  2.314,  2.342,  2.380  e

2.385/2011(Deputada Ana Maria Resende). 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 1.275, 1.685, 1.749,

1.751, 1.783, 1.796, 2.064, 2.140, 2.237, 2.273, 2.314, 2.342, 2.380 e 2.385/2011, 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 reunião extraordinária de amanhã, às 14h30min, e para a reunião

ordinária, dia 30/11/2011, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 148/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Aguanil, com sede no Município de

Aguanil.

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  148/2011 pretende declarar  de utilidade  pública o  Lar  São

Vicente de Paulo de Aguanil, com sede nesse Município, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, fundado em 1995 com o escopo

de praticar a caridade e fomentar a promoção humana.
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Como obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, a instituição mantém um

estabelecimento  destinado  a  abrigar  pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e emocional, em

condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar São Vicente

de Paulo de Aguanil, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 148/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 288/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares da Costa -

Amblosc -, com sede no Município de Teófilo Otoni.

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 288/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  Lourival  Soares  da  Costa  -  Amblosc  -,  com  sede  no

Município de Teófilo Otoni, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  por  escopo  lutar  pelos  direitos  das  pessoas  carentes,  promover  os  valores

humanos  e  defender  a  participação  da  sociedade,  principalmente  na  área  da

educação profissionalizante.

Com esses propósitos, a instituição realiza atividades voltadas para a defesa da
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família,  da  infância,  da  adolescência,  da  maturidade  e  da  velhice,  prepara

adolescentes e jovens para o mercado de trabalho, ampara pessoas carentes e com

deficiência, facilitando sua integração à vida comunitária, e incentiva a participação e

a solidariedade entre os membros da comunidade. Além disso, publica material de

formação, como boletins, jornais, cartilhas, livros e CDs.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Moradores do

Bairro Lourival Soares da Costa, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 288/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.306/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Juninho  Araújo,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede

no Município de Capim Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.306/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Grupo Unidos em Cristo, com sede no Município de Capim Branco, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência social a

pessoas carentes, especialmente crianças, dessa localidade.

Com esse propósito,  a  instituição defende os interesses e  direitos  das crianças

carentes,  promove  a  organização de seus  assistidos,  luta  por  seu livre  acesso à

educação, pela justa distribuição de renda, por seu direito a uma vida digna e contra a
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fome  e  a  pobreza.  Além  disso,  fomenta  a  difusão  de  valores  universais  como a

igualdade social, a liberdade, a democracia e a paz.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Grupo Unidos

em  Cristo  em  prol  do  pleno  exercício  da  cidadania  dos  mais  necessitados,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.306/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.444/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no Município de

Sabará.

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  1.444/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Educacional Cidadania e Paz, com sede no Município de Sabará, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  propiciar  a  grupos

socialmente excluídos condições de inserção e participação social por meio de ações

educativas  e  de  promoção  humana,  com  especial  atenção  para  crianças  e

adolescentes  em  situação  de  risco  social,  mulheres  chefes  de  família  e  adultos

desempregados.

Com esses propósitos, a instituição desenvolve atividades e presta serviços nos

campos da educação, da cultura, da saúde, do lazer, do esporte e da assistência

social.  Além disso, capacita cidadãos no domínio de conhecimentos e técnicas na
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área de informática, promove os direitos da criança e do adolescente, realiza cursos e

programas para a capacitação social e profissional, visando à geração de renda, à

ocupação de grupos socialmente excluídos e à sua inserção no mercado de trabalho

e oferece assessoria a outras associações comunitárias.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Centro Educacional Cidadania e

Paz em prol do pleno exercício da cidadania dos segmentos mais necessitados do

Município de Sabará, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.444/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.264/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Maçônica Alferes

Tiradentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 2.264/2011 pretende declarar de utilidade pública a Augusta e

Respeitável Loja Maçônica Alferes Tiradentes, com sede no Município de São João

del-Rei, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

prática de atividades filantrópicas, particularmente voltadas para a assistência social

às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  procura,  no  incentivo  à  paz  e  à
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harmonia,  a  consolidação  da  ética,  dos  direitos  humanos,  da  cidadania,  da

democracia  e  da  evolução  sadia  da  humanidade.  Ademais,  apoia  as  iniciativas

vinculadas ao implemento da educação e da cultura.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Loja Maçônica Alferes Tiradentes para

a  consolidação  da  cidadania  dos  menos  favorecidos,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.264/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.456/2011

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 Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo - Soproger -,

com sede no Município de Caeté.

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 2.456/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo - Soproger -, com sede no Município de

Caeté, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

defesa dos direitos e interesses dos moradores daquela comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  combate  a  fome  e  a  pobreza  por  meio  da

distribuição de alimentos,  refeições,  cestas  básicas e da implantação de hortas  e
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padarias  comunitárias;  presta  assistência  social,  com  doação  de  medicamentos,

aparelhos  ortopédicos,  cadeiras  de  rodas  e  cobertores;  organiza  mutirões  para  a

construção de moradias; realiza eventos como festivais e festas para a integração da

comunidade; incentiva a educação e o esporte; oferece cursos profissionalizantes;

luta pela implantação de creches; e defende a necessidade de saneamento básico e

de preservação do meio ambiente.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Soproger,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.456/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.502/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Antônio  Genaro,  o  projeto  de lei  em  epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Reconstruir – Abrecon

–, com sede no Município de Ibirité.

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 2.502/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  Reconstruir  –  Abrecon  –,  com  sede  no  Município  de  Ibirité,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a promoção da

arte, da cultura e do serviço social, em todas as suas formas de expressão.

Com esse propósito,  a instituição produz eventos culturais com música, teatro e

audiovisual;  edita  materiais  artísticos  e  culturais;  incentiva  a  educação  musical  e

artística profissionalizante;  fomenta  a  produção de artesanato;  fornece assistência
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psicológica, psiquiátrica e pedagógica, inclusive material, a crianças carentes e aos

viciados  em  drogas  psicotrópicas  e  álcool,  bem  como  a  seus  familiares;  realiza

alfabetização de adultos e instrução escolar em qualquer nível; promove eventos de

caráter social em escolas, hospitais, presídios, praças públicas e outros; participa de

acampamentos, retiros e viagens de turismos.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Abrecon em prol do pleno exercício da

cidadania,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.502/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.503/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Banco de Leite Dª Ica, com

sede no Município de São Gotardo.

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 2.503/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Banco de Leite Dª Ica, com sede no Município de São Gotardo, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  o  fornecimento  de  leite

integral  a  crianças  de  até  sete  anos  de  idade,  filhos  de  pais  assistidos  pelas

conferências da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP.

Primeiro alimento para toda criança,  o leite  é fundamental e insubstituível numa

alimentação  saudável.  Sua  composição  indica  a  variedade  de  nutrientes
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indispensáveis ao organismo humano, como proteínas, vitaminas e minerais, que o

tornam insubstituível, especialmente durante o desenvolvimento infantil.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Banco de Leite

Dª  Ica  em  prol  do  desenvolvimento  das  crianças  carentes  de  São  Gotardo,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.503/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.512/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  José  Henrique,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos de São José do Rio

Preto, com sede no Município de Simonésia.

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 2.512/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos de São José do Rio Preto, com sede no Município de Simonésia, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo apoiar, coordenar e

orientar  a  promoção  dos  pequenos  e  médios  produtores  rurais,  bem  como  seu

desenvolvimento  técnico,  econômico,  cultural,  educacional,  esportivo,  de  lazer  e

turismo.

Com esses propósitos, a instituição apoia, coordena e orienta iniciativas voltadas

para  a  assistência  médica,  hospitalar  e  ambulatorial,  providenciando,  inclusive,

transporte  de  pessoas  carentes  para  tratamento  de  saúde  em  outros  centros;

desenvolve ações de amparo à infância e à velhice; realiza serviços de radiodifusão;
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estuda  as  necessidades  e  as  condições  econômicas  e  sociais  do  Município  e

coordena ações para efetivar as soluções para os problemas encontrados; organiza

campanhas de ação social, educativa, cultural e de melhoria das condições locais de

saúde; e custeia obras de eletrificação em pequenas propriedades rurais, visando à

melhoria nas condições de vida e à fixação do homem no campo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Amigos de

São José do Rio Preto, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.512/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.524/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

alterar o art. 1º da Lei nº 14.849, de 13/12/2003, que declara de utilidade pública o

Canápolis Tênis Clube – CTC –, com sede no Município de Canápolis.

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.

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  2.524/2011 pretende alterar  o art.  1º  da  Lei  nº  14.849,  de

13/12/2003, que declara de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube – CTC –, com

sede no Município de Canápolis, em consequência da alteração estatutária realizada

em 4/8/2010, que modificou sua denominação para Associação do Desenvolvimento

Nacional – ADN.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as mesmas
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condições  formais  que lhe permitiram a outorga do título declaratório  de utilidade

pública por meio da referida Lei nº 14.849, de 2003, e tem como propósito trabalhar

para melhorar as condições de vida de seus associados e desenvolver a região onde

vivem,  além  de  combater  a  fome  e  a  pobreza;  proteger  a  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice; divulgar a cultura e o esporte amador; orientar

sobre a proteção do meio ambiente; assistir  os agricultores familiares e pequenos

produtores rurais; incentivar a geração de trabalho e renda; prestar assistência social.

Cabe destacar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.524/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.530/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação União de Amigos de Senador Mourão, com

sede no Município de Diamantina.

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 2.530/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

União de Amigos de Senador Mourão, com sede no Município de Diamantina, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  defender  os

direitos  e  interesses  dos  moradores  do  Distrito  de  Senador  Mourão,  visando  à

melhoria de sua qualidade de vida.
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Com esse propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; à prestação de assistência

social,  como serviços de  saúde,  educação,  profissionalização e  albergamento;  ao

combate da fome e da pobreza; à integração de seus beneficiários ao mercado de

trabalho; à promoção do esporte e do lazer;  à prestação de assistência técnica à

agricultura familiar.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação União de Amigos

de Senador Mourão, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.530/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.531/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli,

com sede no Município de Canápolis.

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 2.531/2011 pretende declarar de utilidade pública a Casa da

Sopa  Lazara  e  Nelson  Petrocelli,  com  sede  no  Município  de  Canápolis,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência

social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição distribui sopa às pessoas carentes; promove a

ressocialização dos moradores de rua; realiza cursos e oficinas para integrar seus
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assistidos  ao  mercado  de  trabalho;  presta  assistência  médica,  odontológica,

recreativa  e  educacional;  desenvolve  ações  para  atender  as  necessidades  das

pessoas mais carentes.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Casa da Sopa

Lazara e Nelson Petrocelli, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.531/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.557/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Furadinho da Tapera, com

sede no Município de São Francisco.

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 2.557/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  de  Furadinho  da  Tapera,  com  sede  no  Município  de  São  Francisco,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo defender

os direitos e os interesses dos moradores da referida localidade, a fim de melhorar

sua condição de vida.

Com esse propósito, a instituição protege a saúde da família, da maternidade, da

infância, do adolescente e da velhice; promove campanhas de prevenção a doenças

transmissíveis  e infectocontagiosas e de incentivo ao aleitamento materno; realiza

palestras sobre prevenção ao uso de drogas; combate a fome e a pobreza, com a
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criação de horta e roça comunitárias,  a distribuição de alimentos e a geração de

trabalho  e  renda;  promove  cursos  profissionalizantes  para  a  integração  de  seus

beneficiários  ao  mercado  de  trabalho;  incentiva  a  habilitação  e  reabilitação  de

pessoas com deficiência; orienta sobre proteção do meio ambiente; luta por melhores

condições de moradia, saneamento e distribuição de água potável.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária de

Furadinho da Tapera, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.557/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.560/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade nº 525, 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 a proposição,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.560/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica Luz e  Caridade nº 525,  com sede no Município  de Uberlândia,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  prática  de

atividades filantrópicas, particularmente voltadas para a assistência social às pessoas

em situação de vulnerabilidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  procura,  no  incentivo  à  paz  e  à

harmonia,  a  consolidação  da  ética,  dos  direitos  humanos,  da  cidadania,  da
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democracia  e  da  evolução  sadia  da  humanidade.  Ademais,  apoia  as  iniciativas

vinculadas ao implemento da educação e da cultura.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Loja Maçônica

Luz e Caridade nº 525 para a consolidação da cidadania dos menos favorecidos,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.560/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.566/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola Bom de

Escola, com sede no Município de Divisa 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 2.566/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva  Bom de Bola  Bom de Escola,  com sede no Município de Divisa  Nova,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  o

desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de atividades educacionais e

desportivas.

Com esse propósito, a instituição estimula e acompanha o desenvolvimento escolar,

social e esportivo dos jovens por meio da prática esportiva e busca a melhoria da

saúde e da qualidade de vida de seus assistidos com a adoção de hábitos saudáveis

de vida e conduta.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e
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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 e presta

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Esportiva Bom

de Bola Bom de Escola, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.566/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.567/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Maria Rezende -

Ambamar -, 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 a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.567/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Maria Rezende - Ambamar -, com sede no Município de

Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a defesa dos direitos  e  interesses dos moradores dessa localidade,  na  busca de

melhorias para sua condição de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  sociais,  esportivas  e
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culturais,  luta  pela  proteção da saúde  da  maternidade,  da  infância  e  do  idoso  e

combate a fome e a pobreza. Além disso, incentiva a integração de seus beneficiários

ao mercado de trabalho, cuida da reabilitação de pessoas com deficiência e orienta

sobre proteção ao meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do Bairro Maria Rezende, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.567/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.574/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  o  Projeto  Social  São Lázaro  de  Apoio  e  Incentivo  à

Criança  e  ao  Adolescente  para  uma  Vida  Saudável,  com  sede  no  Município  de

Ipuiuna.

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  2.574/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Projeto

Social São Lázaro de Apoio e Incentivo à Criança e ao Adolescente para uma Vida

Saudável, com sede no Município de Ipuiuna, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência social aos menores em

situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição atende a crianças e adolescentes, promovendo

sua socialização, seu aprimoramento pessoal e intelectual por meio do esporte, do
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lazer, da arte e da cultura; incentiva sua participação em cursos profissionalizantes;

orienta sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce

e consumo de drogas; busca desenvolver uma consciência ambiental e promover a

coleta seletiva de lixo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Projeto Social São Lázaro

em  prol  do  pleno  exercício  da  cidadania  das  crianças  e  dos  adolescentes  do

Município de Ipuiuna, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.574/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.575/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Vila de Nazaré, 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.

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  2.575/2011 pretende declarar  de utilidade pública a Vila de

Nazaré, com sede no Município de Divinópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses de crianças em

situação de vulnerabilidade social e econômica.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  o  Serviço  de  Convivência  e

Fortalecimento de Vínculos destinado a crianças de três a dez anos de idade, com o

objetivo  de  prevenir  situações  de  risco,  fortalecer  os  vínculos  familiares,  ampliar
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trocas culturais e de vivências e incentivar a socialização comunitária, possibilitando,

assim,  o  desenvolvimento  físico,  mental,  moral  e  social  desses  menores  em

condições de dignidade.

Ademais, desenvolve junto aos familiares discussões e atividades direcionadas ao

fortalecimento de seus vínculos com a criança, ao esclarecimentos sobre os cuidados

necessários com esses menores e à conscientização sobre o valor da educação para

a qualidade das condições de vida futura.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade em prol do pleno

exercício da cidadania pelas crianças carentes de Divinópolis, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.575/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.577/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  da  Terceira  Idade

Grupo  Vitalidade  do  Bairro  São  Domingos,  com  sede  no  Município  de  Coronel

Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.577/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Movimento da Terceira Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos, com sede no

Município  de  Coronel  Fabriciano,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
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lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e das aspirações das pessoas

com mais de 60 anos.

Com esse propósito,  a instituição presta assistência social  a seus associados e

dependentes, buscando fomentar a expressão de seus valores; mantém serviço de

atendimento médico, odontológico e psicológico; participa de congressos e encontros

que tenham como objetivos a promoção dos interesses das pessoas idosas; incentiva

a integração de seus associados à comunidade.

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

Justiça, tem como finalidade a adequação do nome da entidade ao consubstanciado

no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Movimento da

Terceira Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.577/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2011

Presidência do Deputado Sebastião Costa

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

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

- Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Entrega de placa - Palavras do Sr.

Sérgio de Souza Monteiro - Exibição de vídeo - Apresentação musical - Palavras do

Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Rogério Correia - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr.  Presidente  (Deputado Sebastião  Costa)  -  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 Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Uptime  Comunicação  em

Inglês pelos 10 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar  assento à Mesa o Exmo. Sr.  Sérgio de Souza

Monteiro, Chairman do Uptime Group; a Exma. Sra. Cristina Monteiro, Sócia-Diretora

do  Uptime  Group;  e  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, do Exmo. Sr.

Getúlio  Gontijo  de  Amorim,  assessor  da  Diretoria-Geral  do  IEF,  representando  o

Diretor-Geral, Marcos Affonso Ortiz Gomes; e da Exma. Sra. Érica Barbosa do Carmo

Santos, uma das franqueadas. Em seu nome, estendemos a saudação a todos os

franqueados  presentes.  Registramos  também  a  presença  dos  funcionários  da

empresa, fornecedores, parceiros, aos quais saudamos.

Leitura de Mensagens

O  locutor  -  Gostaríamos  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores da TV Assembleia, de mensagem enviada pelo Exmo. Sr. Senador

Aécio  Neves.  (-  Lê:)  “Sr.  Presidente,  recebi  o  convite  para  participar  nessa

Assembleia  Legislativa  da  reunião  especial  em  homenagem,  pelos  10  anos  de

fundação, à Uptime Comunicação em Inglês. Agradeço e cumprimento V. Exa. pelo

convite.  Todavia,  em  razão  de  compromissos  de  meu  mandato  junto  ao  Senado

Federal,  minha presença se faz necessária  nos  trabalhos desta  Casa na mesma

oportunidade. Transmita aos demais membros dessa Assembleia minha saudação,

especialmente  ao  autor  da  homenagem,  Deputado Antônio  Carlos  Arantes.  Meus

cumprimentos ainda à agraciada pelo papel  de destaque que levou esta Casa do

povo  a  render-lhe  essa  homenagem.  Cordialmente,  Senador  Aécio  Neves”.

Mensagens de teor semelhante foram enviadas pelos Exmos. Srs. Roberto Carvalho,

Vice-Prefeito de Belo Horizonte; José Almero Mota, Presidente da Fenac; Deputado

Federal Paulo Piau, com destaque em sua mensagem para uma doação que o grupo

efetuou de 300kg de alimentos para o Centro de Educação Infantil  Santa Rita de

Cássia, no Município de Viçosa.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Grupo El-Shamah, sob a regência do Maestro Robson Lopes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Exmos.  Srs.  Deputado  Sebastião  Costa,  neste  ato  representando  o  Presidente

desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro; Sérgio de Souza Monteiro, Chairman do Uptime

Group; Exma. Sra. Cristina Monteiro, Diretora do Uptime Group. Na pessoa do meu



1671
____________________________________________________________________________

grande  amigo,  Getúlio  Gontijo,  cumprimento  todas  as  autoridades  presentes,

lideranças, senhoras e senhores, boa noite.

Na noite memorável de hoje vamos falar e celebrar a justa e merecida homenagem

à  Uptime,  que  completa  10  anos  de  muito  trabalho.  E  como  todo  trabalho

desempenhado  com  profissionalismo  e  competência  gera  bons  frutos,  agora  é  o

momento de exaltar tantas conquistas dessa empresa genuinamente mineira.

O grupo cresceu e hoje não é apenas mais uma escola de Inglês. Graças à visão

empreendedora de seu líder, o Presidente Sérgio de Souza Monteiro, foi além e se

tornou um grupo com atividades diversificadas. É importante destacar que um líder

não vai adiante sozinho. Ele precisa de uma equipe competente e, pelos resultados

conquistados num prazo relativamente curto - 10 anos -, podemos afirmar, com toda a

certeza, que o trabalho em equipe deu certo.

Um dos diferenciais que levaram o grupo a chegar aonde chegou e que merece

destaque é a metodologia de sucesso. Ao utilizar  a neurolinguística -  ciência que

estuda a estrutura do cérebro - no uso e na aquisição de um idioma e a mnemônica -

técnica para desenvolver e fortalecer a memória -, a Uptime consegue excelentes

resultados  com  seus  alunos,  em  períodos  de  tempo  mais  curtos  que  as  outras

escolas que utilizam apenas as técnicas de aprendizagem mais tradicionais. E tenho

certeza de que a Uptime não vai parar por aí.  Sua visão de futuro vai  abrir  mais

caminhos rumo ao crescimento. Nos tempos em que o inglês se torna uma língua de

suma importância para o nosso país, em função de o Brasil se inserir no calendário

de grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo, em 2014, e as

Olimpíadas, em 2016,  tenho certeza de que o grupo vai encontrar lugar de maior

destaque pelos serviços diferenciados que oferece.

A nossa homenagem é justa porque aquele que sabe sair do lugar comum e ousa

fazer  o  diferente  consegue  os  resultados  almejados.  A homenagem  é  merecida

porque  todos  sabemos  que  o  sucesso  também  é  resultado  de  muito  trabalho  e

empenho ao longo desses 10 anos. Toda essa história justifica a comemoração de

hoje. Desejo ao Sr. Sérgio de Souza Monteiro e a toda a sua equipe muitos anos de

sucesso. “Congratulations.”

Entrega de Placa
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O  locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Sebastião  Costa,  representando  o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.

Sérgio  de  Souza  Monteiro,  Chairman  do  Uptime  Group,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem.  A  placa  a  ser  entregue  traz  os  seguintes  dizeres:  “As  relações

socioeconômicas estão cada vez mais integradas e dinâmicas, e o inglês se tornou

idioma  indispensável  nesse  contexto.  A  Uptime  Comunicação  em  Inglês,  com

perspicácia e excelência, apresenta um método de ensino diferenciado, pelo qual o

aluno  se  torna,  em  um  curto  período  de  tempo,  proficiente  em  língua  inglesa.

Presente  em  vários  Estados  brasileiros,  a  empresa vem contribuindo de maneira

inovadora para o aperfeiçoamento do ensino de língua estrangeira no País. É com

satisfação  que  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  homenagem  à

Uptime Comunicação em Inglês por seus 10 anos de existência”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Antônio Carlos Arantes e a

Sra. Cristina Monteiro, Sócia-Diretora do Uptime Group, para nos acompanharem na

entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Sérgio de Souza Monteiro

Boa noite, pessoal. Disseram-me que eu dispunha de 20 minutos para falar, mas

agora me liberaram para falar por 2 horas. De qualquer forma, prometo gastar só 1

hora.

Quero agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro;

ao Deputado Sebastião Costa, que hoje o representa; e ao nosso Deputado Antônio

Carlos Arantes, responsável por esta homenagem.

Fui instruído a falar dessa maneira. Não há problema algum nisso. O evento está

sendo transmitido, ao vivo, pela TV Assembleia aos telespectadores. Agradeço ainda

a todos vocês que estão aqui presentes, pois isso demonstra o carinho, o respeito, a

admiração e a torcida de todos pelo sucesso do grupo Uptime. Inicialmente, gostaria

de agradecer a vocês e a Deus, acima de tudo, em nome do seu filho Jesus. Tenho

certeza de que nada disso aconteceria sem a permissão d'Ele.

Particularmente, sinto-me muito feliz. Quem está sendo homenageada é a Uptime,

e  não  eu,  mas  como ela  não  fala  por  si  só,  puseram-me aqui  para  falar  como
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representante maior da Uptime; considero isso uma grande honraria. É uma grande

honra estar aqui representando a Uptime e a maioria de vocês, se não, todos, pois

isso não é envaidecedor, mas engrandecedor no que diz respeito ao reconhecimento

que temos alcançado de norte a sul do Brasil. Muitas vezes, nem imaginamos, nem

pensamos, nem entendemos isso, por estarmos envolvidos em nossos problemas e

lutas  do  dia  a  dia,  devido  à  quantidade  de  trabalho  que  temos  de  apresentar

diariamente em nossas empresas. Mas essa honraria que recebemos hoje da Casa

do povo do Estado de Minas Gerais é uma prova do reconhecimento disso tudo.

Hoje mesmo estava em Brasília, no Senado Federal, e aconteceu tanta coisa que

me fez ver que estamos dando os passos certos, no caminho correto. Na verdade,

podemos até ter um produto maravilhoso e prestar um serviço também maravilhoso,

mas nada disso valeria,  se não sentíssemos nos olhos das pessoas ou em seus

timbres de voz esse carinho e respeito, os quais temos adquirido com a forma com

que temos nos posicionado no mercado como empresa.

Hoje, no caminho de volta para Belo Horizonte, fiz uma reflexão e pensei em toda a

história da Uptime e em todos os momentos marcantes, principalmente no início do

funcionamento da empresa.  O Deputado disse há pouco que esse período de 10

anos é muito breve, mas temos muita história para contar. É uma grande vitória para

uma empresa como a Uptime não apenas chegar aos 10 anos de existência, mas

chegar dessa forma, começando a decolar voo, pois há muito ainda a vir, pelo que

tenho entendido e sentido.

O  Deputado  também  falou  sobre  a  visão  inicial  que  o  Senhor  trouxe  ao  meu

coração. Ficou parecendo que combinamos, mas isso não aconteceu. Pensei em ter

uma empresa autossuficiente. Na verdade, a empresa não é autossuficiente porque

não gostaríamos de depender de ninguém, mas essa visão veio porque hoje temos

um “know-how” que dá velocidade aos nossos processos. Conseguimos nos assentar

diante de uma mesa e tomar, em questão de minutos, uma grande decisão, o que,

muitas vezes, em outras empresas, não seria possível, pois há o envolvimento de

fornecedores e parceiros. Conseguimos fazer isso com muita velocidade. O Deputado

traduziu isso como um trabalho em equipe. O grupo Uptime tem o seguinte lema: “We

believe in team-work”, ou seja, nós acreditamos no trabalho em equipe. Toda vez que
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tenho a oportunidade de estar com os representantes do povo, como hoje à noite,

com os Deputados do Estado de Minas Gerais, e como hoje pela manhã, com alguns

Senadores do nosso Brasil, que são apenas 81 homens no meio de 200 milhões de

brasileiros, começo a perceber, mais e mais, a importância do trabalho em equipe e o

quanto temos de orar pela vida desses Deputados e dos representantes do povo e

apoiá-los. No universo ainda pequeno da Uptime, já consigo sentir uma pressão e fico

tentando entender o dia a dia desses homens. Pensava ser um homem ocupado até

ver em um espaço de tempo de 30 segundos um Senador dispensar pelo menos

umas 10 pessoas em nossa frente, hoje, na parte da manhã.

É importante que nós, como empresa, façamos a nossa parte, o nosso trabalho

perante a população de apoiar  os Deputados,  os nossos representantes, de olhar

para os jovens, para outras classes da nossa sociedade, para grupos que precisam

de apoio, como o coral que veio prestigiar o nosso evento, a quem agradecemos de

antemão. Todo o mundo precisa trabalhar junto. A verdade é uma só: as pessoas não

vivem sozinhas, as empresas não crescem, não empreendem sozinhas. Podem ter

certeza de que nada se faz de forma solitária. Cresci dentro de uma quadra, no meio

do esporte,  e sempre aprendi  que,  quando trabalhamos em equipe,  as  coisas se

desenvolvem muito mais rapidamente. Hoje, o maior símbolo que existe dentro do

grupo Uptime para dignificar o lema “We believe in team- work” é a união do grupo de

empresas  que  Deus  colocou  nas  nossas  mãos,  abençoando-nos  para  que

pudéssemos dar velocidade aos processos, ao crescimento do grupo Uptime, que,

para muitas pessoas, tem sido muito rápido.

Para terminar, quero dizer que tenho imensa gratidão por todas as pessoas que

fizeram e fazem e até já oro por aqueles que irão fazer. Não sei se perceberam, mas

o Deputado profetizou ao dizer que a Uptime vai estar em um lugar de destaque nas

Olimpíadas. Recebo essa profetização. Se for da vontade do Senhor, estaremos lá

representando o Estado de Minas Gerais. Sei que a torcida de vocês por nós é muito

grande.

Agradeço aos nossos parceiros franqueados. Vejo alguns ali em cima e outros em

outros lugares. Quero deixar registrado que a principal razão de tudo isso são vocês.

O  sucesso  dos  nossos  parceiros  é  verdadeiramente  o  nosso  sucesso,  porque
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empreender  para  ajudar  os  outros  a  empreender,  a  crescer,  é  um  desafio  muito

diferente. É transmitir “know-how”, apesar dos erros, apesar de muitas vezes ter-se

de falar duro com alguém ou tomar uma posição de que a pessoa não gosta, mas é

como um pai educando seu filho: muitas vezes falamos grosso com o nosso filho,

mas não queremos o pior para ele, só estamos fazendo aquilo para o bem dele.

Agradeço a presença de todos os que fizeram questão de estar  aqui.  Também

agradeço a todos os profissionais da Uptime, inclusive os que não estão aqui - muitos

nos deixaram ou não tiveram oportunidade de crescer dentro da Uptime e hoje não

fazem mais parte do nosso cotidiano, mas lembro-me de todos que passaram por lá,

que fizeram a sua parte e nos ajudaram num determinado momento a colocar um

tijolo a mais na parede – e a todos os que hoje fazem parte do grupo e muito nos

dignificam e enaltecem. Agradeço aos nossos parceiros comerciais, àquelas pessoas

que têm a Uptime como parceira, como fornecedora,  como cliente ou até mesmo

como prestadora de serviço. Sem vocês não estaríamos em lugar algum.

Agradeço aos nossos milhares de alunos. Aliás, não poderia deixar de registrar que

nesse final de semana fizemos o primeiro acampamento em inglês da Uptime e tive a

oportunidade de verificar que tinham 4, 6, 8 meses de curso, o que tinha mais tinha

10 meses, e com meus dois amigos americanos conduzi o campo. Mais uma vez,

fiquei impressionado com o nível do inglês dessas pessoas. Elas estão prontas com

quatro, seis meses de curso, acreditem se quiser, para pegar um avião e viajar para

qualquer lugar do mundo.

Se eles conseguiram se comunicar com um nativo, imaginem fora - vemos cada

inglês mais terrível que o outro pelo mundo. Fiquei simplesmente impressionado, e

isso  me  deu  mais  convicção  e  certeza  de  que  Deus  tem  sido  muito  generoso

conosco. Temos uma metodologia que verdadeiramente ensina.

Não  posso  deixar  de  agradecer  a  todos  os  amigos  da  Uptime,  aos  que  não

trabalham lá, aos que não estão lá diretamente, mas estão preocupados conosco,

estão torcendo, comemorando, vibrando com nossas conquistas. Obrigado a todos

vocês. Agradeço não só aos Deputados que aqui estão, mas também ao cerimonial

da  Assembleia,  porque  sei  que,  para  este evento  tomar  lugar,  foram necessárias

semanas e semanas de trabalho; ao pessoal da Scrivia, que “ralou” tanto para isto
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aqui acontecer - falo agora também, é mais fácil -; e especialmente à minha pastora,

que ocupa um lugar muito especial no grupo Uptime - quero que ela saiba disso -, no

meu coração e  no  coração de minha família;  a  toda a  Igreja,  que  sempre  ora  e

intercede por nossos caminhos - em algumas horas eu não saberia nem o que fazer,

não saberia nem para onde ir sem eles -; e ao Senhor, em nome do seu filho Jesus,

que nos concedeu tão grande honraria de estarmos neste lugar.

Eu não poderia deixar de agradecer a algumas pessoas. Na minha casa, conto com

minha esposa 99,9%; portanto, não poderia deixar de agradecer a ela, que é Sócia-

Diretora do Uptime Group. Ela teve de aguentar muito, foram muitos dias de viagem,

muitas  horas ausentes, e o meu filho,  que graças a Deus está  crescendo,  agora

compreende que, quando o pai chega em casa, é porque estava trabalhando para

podermos viajar e comprar Lego. Amém por isso.

Eu quero agradecer-lhe, Cris, tudo que você tem feito por nós. Mesmo você não

estando lá, no dia a dia as pessoas não têm a dimensão do quanto você representa,

do que você tem feito. Dizem que, atrás de um grande homem - eu não sei se sou

grande, mas Deus é -, tem uma grande mulher, e eu posso dizer que você é uma

grande mulher. Amém. Muito obrigado.

Mais uma vez, agradeço a todos.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Grupo El-Shamah,

que,  sob  a  regência  de  Robson  Lopes,  apresentará  as  canções  “Sua  graça

surpreende-me”  (“Your  grace still  amazes  me”),  letra e música de Shawn Graig e

Connie Harrington; e “Não há igual a Jesus” (“No other name but  Jesus”),  letra e

música de Chris Christian, Gary McSpadder e Billy Smily.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor  - Agradecemos ao Grupo El-Shamah a excepcional  apresentação e a

brilhante condução do seu regente Robson Lopes.
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Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr.  Sérgio de Souza Monteiro, que preside o Grupo Uptime; Sra. Cristina

Monteiro,  Sócia-Diretora;  Deputado Antônio Carlos  Arantes,  autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores presentes, cerimonial da

Assembleia, boa noite.

Neste momento, recebi a delegação para, em nome do Deputado Dinis Pinheiro,

transmitir  a  todos  os  presentes,  sobretudo  aos  homenageados,  a  mensagem

institucional da Assembleia Legislativa.

É motivo  de  grande alegria  para  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais  realizar  esta  homenagem ao  Uptime Group e  à  Uptime Comunicação em

Inglês pelos seus 10 anos de existência. Neste momento da história, quando o País

se torna cada vez mais ativo no cenário global, necessitamos ter uma voz firme e

competente nos diversos diálogos a que somos convidados em nível internacional.

Por  essa  razão,  nossos  cidadãos  são  chamados  não  só  a  desbravar  fronteiras

geográficas  como  a  encarar  situações  cotidianas  no  ambiente  de  trabalho,

progressivamente informatizado e suscetível de contato com outros povos e outras

culturas.

Ao fundar, em agosto de 2001, uma empresa capaz de oferecer aos seus clientes

um aprendizado do inglês rápido e definitivo, Sérgio de Souza Monteiro teve a visão

não só do presente, pressionado por tantas mudanças, como do futuro imediato, fruto

das adaptações a essas mudanças. Os brasileiros, vendo possíveis e facilitados seus

deslocamentos pelo  mundo,  a lazer,  a  trabalho ou para aperfeiçoamento de  seus

estudos acadêmicos, também começam a ver nosso território como palco de grandes

eventos  mundiais,  tanto  esportivos  -  como a  Copa do  Mundo  e  as  Olimpíadas  -

quanto religiosos,  como a  Jornada Mundial  da  Juventude Católica,  prenúncios  de

uma nova era para o turismo receptivo entre nós, com a necessidade de uma mão de

obra bem preparada e à altura de novas expectativas. A situação requer o rápido

domínio de um segundo idioma, sobretudo entre os jovens à procura de seu primeiro

emprego. Uma boa parte desses jovens pertence a comunidades carentes, e estes

também necessitam de estímulos.

Assumindo  sua  responsabilidade  social,  a  Uptime  desenvolveu  o  Projeto  Ação
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Cidadã,  tão  necessário  para  que  possamos  romper  a  barreira  da  pobreza  e  da

desigualdade social.  A abrangente perspectiva de Sérgio de Souza Monteiro o fez

entender  que  um  curso  de  línguas  necessita  de  apoio  gráfico  e  de  serviços  de

“software”,  criando  empresas  próprias  nessas  áreas,  bem  como  um  sistema  de

franquia. A partir daí, o grupo passaria a atuar, com a mesma determinação, também

nas áreas de comunicação, publicidade e “marketing”, enquanto segue crescendo no

ramo de ensino de idiomas.

É a integração dessas atividades correlatas que faz com que o grupo, já atuando

em  quase  todo  o  território  nacional,  tenha  uma  aceitação  muito  rápida,

acompanhando a positiva resposta dos alunos a um método de ensino tão produtivo,

gerando resultados em pouquíssimo tempo.  Minas Gerais  e  o  Brasil  precisam de

gente  como  nosso  homenageado,  propondo  soluções,  inovando,  alavancando  o

crescimento profissional dos brasileiros, sem perder de vista a extrema necessidade

de  tornar  mais  justas  nossas  estruturas  sociais.  E,  o  que  é  mais  relevante,

oferecendo,  mais  do  que  qualidade,  excelência  em  seus  produtos.  Esse  é  um

exemplo  a  ser  seguido  por  nossas empresas,  em qualquer  ramo de atividade.  O

Brasil  precisa  dessa energia,  dessa disposição otimista  para  preparar,  com muita

garra, nosso futuro.

Em nome do povo mineiro, representado por esta Casa, cumprimentamos, além de

seu fundador, cada funcionário da organização, que tem, num compartilhado esforço,

levado adiante o ideal e os sonhos de um Brasil melhor. Muito obrigado a todos por

este momento.

Concluindo a minha participação, antes de proceder ao encerramento da reunião,

quero  dizer  que  vislumbro  muito  futuro  em  qualquer  empreendimento  quando  o

empreendedor se mantém na direção deste, não a transfere. Foram essas atribuições

que  levaram  o  Dr.  Sérgio  Monteiro  a  pensar  o  negócio  e  transformá-lo  numa

realidade,  mantendo  aceso  o  entusiasmo,  a  esperança  de  continuar  avançando,

porque, avançando sempre, atingirá os objetivos principais do negócio e da empresa,

sobretudo naquele toque humano que cada empreendimento necessita ter.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
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presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 28, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique e Gustavo Corrêa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado João

Leite; questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; aprovação da ata - 2ª

Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011;

discursos dos Deputados Bosco, Pompílio Canavez e Sávio Souza Cruz; prorrogação

da reunião; discurso do Deputado André Quintão; apresentação das Emendas nºs 3 a

32 e dos Substitutivos nºs 1 a 4; Palavras do Sr. Presidente; discurso do Deputado

Paulo Lamac;  questão de ordem; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos; Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - 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 -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares - 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 - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

João Leite.

O  Deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  quero  que  constem  da  ata  os

acontecimentos do dia de ontem, porque, felizmente, nunca tinha passado por uma

situação como a de ontem, nos meus cinco mandatos na Assembleia Legislativa. Na

minha  atuação  anterior  enquanto  atleta,  já  tinha  sido  agredido  por  torcidas

adversárias, em estádios e em campos de futebol.  Algumas vezes, enfrentei isso.

Contudo, ser agredido na Assembleia Legislativa foi a primeira vez em tantos anos no

Parlamento. Ontem à tarde, estive presente no Plenário, colaborei com o quórum na

Comissão de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  fui  presidir  a  Comissão de

Segurança  Pública  e,  quando  saía  do  Plenarinho  III,  após  presidir  a  reunião  da

Comissão de Segurança Pública, vi que o corredor dos Plenarinhos estava tomado

por  pessoas.  Fui  parado,  começou-se uma discussão,  eu estava respondendo às

pessoas que me inquiriam e alguém gritava: “Vai para cima dele, vai para cima dele!”.

Neste  momento,  Sr.  Presidente,  quero  agradecer  aos  Policiais  da  Assembleia

Legislativa, que me protegeram contra aquela multidão que veio contra mim. Há uma

semana eu me submeti a uma cirurgia para retirada da vesícula e, coincidentemente,

ontem tirei os pontos. Em razão disso, temi muito pela minha integridade física. Tomei

uma garrafada nas costas, achei que havia sido um soco. Quando me virei, vi um
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homem muito alto. Pensei que havia sido ele a desferir o soco em mim, mas, pelo

relato  posterior  dos  Policiais,  não  havia  sido  ele.  Fui  atingido  por  uma  garrafa.

Conseguiram me levar até o Salão de Chá e me introduziram nessa área do Plenário.

Sr. Presidente, queríamos lamentar todo o ocorrido, já que estamos falando aqui de

democracia,  de aceitação.  Fui  Oposição por  um mandato  nesta Casa,  justamente

durante o governo do PT e PMDB. Em momento algum enfrentei uma violência como

essa.  Presidi  duas  comissões  parlamentares  de  inquérito.  Tiveram  lugar  naquele

momento situações muito delicadas, mas nada se compara a isso. Com um poder

desarmado, um poder que dialoga, que conversa, a Polícia Legislativa já identificou a

pessoa que mandou os outros virem para cima de mim. Em momento algum tive

qualquer reação, não é esse o meu feitio. Vivi uma carreira de 20 anos como atleta,

muitas vezes agredido, e nunca revidei, como não revidei ontem também. Mas tenho

de  exaltar  o  papel  da  nossa  polícia  desarmada,  que  me  protegeu,  senão,  teria

acontecido algo pior, especialmente para alguém que há uma semana foi submetido a

uma cirurgia.  Quero  agradecer  muito  a  eles.  Fiquei  muito  abalado,  como  minha

família também está abalada pelo ocorrido de ontem. Não desejo isso para nenhum

dos meus companheiros na Assembleia Legislativa. Sei  que V. Exa. e a Mesa da

Assembleia  Legislativa,  escolhida  por  nós,  tomam  as  medidas  para  proteger  a

integridade dos Deputados e até da própria Polícia Legislativa, que é desarmada e

tem de intervir em alguns momentos para guardar a integridade dos parlamentares.

Sr. Presidente, queria que constasse na ata da Assembleia Legislativa a violência de

que fui vítima. Violência por quê, Sr. Presidente? Pelas minhas posições? Por que

meu partido  está  no  governo?  Por  que  essa violência?  Confiamos  na Mesa que

escolhemos. Não cabe a mim dizer as medidas que V. Exa. tem de tomar, porque

confiamos no seu trabalho. V. Exa. tem conduzido esta Casa com muito acerto, mas

solicito que seja consignada em ata da Assembleia Legislativa a agressão de que fui

vítima e também o trabalho da nossa Polícia Legislativa. Em meu nome e da minha

família, agradeço a todos os Policiais que me protegeram ontem, senão, poderia ter

acontecido algo que nós todos estaríamos lamentando muito hoje. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Primeiro, gostaria de registrar aqui – ainda bem que a
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reunião está ocorrendo - que eu e o Deputado Gustavo Corrêa tivemos dificuldade

para entrar em Plenário. A Oposição, que vai obstruir, poderia até contribuir para não

haver o quórum. O Deputado Gustavo, da base, e eu perdemos quase 10 minutos

para entrar em Plenário. Acho que isso já é grave. O Deputado não pode ter seu

direito de trabalhar cerceado. Então, quero registrar esse fato, porque isso não pode

acontecer. Imagina se o Deputado Gustavo chega e descobre que o projeto já foi

votado.  Ele  teria  uma cobrança,  pois  um Deputado da base não votou  o  projeto

porque não conseguiu entrar no Plenário da Assembleia. Quero registrar esse fato

que  vários  Deputados  acompanharam,  inclusive  o  Deputado  Gustavo,  ou  seja,  a

dificuldade  que  tivemos  para  estar  aqui.  Chegando  aqui,  percebo,  de  maneira

estranha, as galerias vazias. Eu não me lembro – e estou aqui desde 2003 – de ver

uma reunião iniciar-se sem a presença legítima do povo, do cidadão, da cidadã. O

funcionamento de legislativos de maneira hermética remonta a tempos dos quais não

gostamos de nos  lembrar.  Obviamente,  tanto  os  Deputados  quanto  os  servidores

devem ter o seu legítimo direito de exercer a sua ação, seja esta a favor ou contra um

projeto. Não cabe aqui à Situação ou à Oposição julgar os atos de cada Deputado; e

acho  que  quem  acompanha  os  trabalhos  da  Assembleia,  gostando  ou  não  do

resultado,  deve  respeitá-los,  porque  quem  está  aqui  foi  eleito  para  representar

interesses.  Contudo,  penso que realizarmos qualquer  reunião, nesta Casa, sem a

abertura  democrática  para  quem  quiser  acompanhá-la,  não  só  professor,  mas  o

cidadão,  o  jovem,  o  profissional  liberal,  o  belo-horizontino,  o  mineiro,  poderia

comprometer a imagem da Assembleia, que hoje se pauta – e V. Exa. está à frente

disso – por uma abertura inigualável em relação a outros parlamentos brasileiros.

Então, cheguei meio afobado, porque eu e o Deputado Gustavo Corrêa fomos mal

informados sobre o melhor caminho – e aqui é como um labirinto - para se chegar ao

Plenário, mas considero que não poderíamos prosseguir com esta reunião sem esta

preliminar. Qual a preliminar? Chegarmos ao entendimento para que as galerias da

Assembleia sejam franqueadas. Não sei se a suspensão teria essa finalidade ou se já

seria para entrarmos na discussão de mérito, mas faço esse apelo a V. Exa., a fim de

que possamos, democraticamente, trabalhar com o acompanhamento não só da TV

Assembleia, mas também daquele mineiro e daquela mineira que quiserem assistir ao
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trabalho da Assembleia das galerias.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão – Inicialmente, quero fazer três ponderações

preliminares  em  relação à  consideração  final.  A primeira  delas  é  a  minha  inteira

solidariedade ao Deputado João Leite, pelas agressões que está relatando e às quais

foi  submetido.  Esta  Casa  não pode conformar-se com qualquer  tipo  de  agressão

física ou mesmo de assédio moral. Temos de combater isso de maneira vigorosa.

Precisamos  ter  nossas  posições  respeitadas.  Fomos  eleitos  pelo  povo  de  Minas

Gerais e a ele devemos a prestação de contas e as respostas que nos cabem neste

espaço, qualquer que seja a nossa posição político-ideológica. Em segundo lugar,

fizemos um esforço danado na nossa vida e, certamente, neste Plenário. Entre os

Deputados, senão todos, a imensa maioria foi combatente da ditadura. Lutamos pela

democracia. Não cansarei de perseguir os objetivos fundados na palavra democracia.

Terceiro, estou aqui motivado por um pensamento de Guimarães Rosa, que é nosso

inspirador.  Ele  diz  que  a  vida  é  assim  mesmo:  uma  hora  ela  espicha,  encolhe,

esquenta, depois esfria, sossega e, depois, desinquieta. Nesse momento, estamos

esquentados, espichados, desinquietados, mas estão nos exigindo o que a vida nos

pede, que é coragem. A atitude de fecharem as galerias como método preventivo não

é compatível com esse chamamento de Guimarães Rosa. Nesse momento, a vida

nos  exige  coragem.  Abrir  as  galerias  é  um  ato  nosso  de  compromisso  com  a

democracia, de diálogo com a sociedade. É preciso trazer o povo aqui sem admitir

que a violência, de qualquer lado, impere. Reivindico e compartilho essa decisão com

V. Exa, que é nosso guia, mas que não está sozinho para tomar a decisão. Se o fizer,

arcará com as consequências de decidir, sozinho, sobre este Plenário. Compartilho

essa  decisão  com  V.  Exa.,  para  que  possamos,  corajosamente,  dialogar  com  a

sociedade mineira, com o povo de Minas, com os sindicatos, com as pessoas que

são  alvo  das  decisões  que  tomaremos  agora,  para  que,  democrática  e

civilizadamente,  possamos fazer  esta Assembleia evoluir,  para que seja querida e

respeitada  pelo  povo  de  Minas.  Não  tenho  dúvidas,  Sr.  Presidente,  de  que,  se

tomarmos uma medida para fechar as galerias, por melhores que sejam as nossas

atitudes do ponto de vista do voto, elas ficarão contaminadas. Peço a V.Exa. que esta

reunião não prossiga sem a presença do povo nas galerias da Assembleia de Minas.
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O  Deputado  Rômulo  Viegas  –  Sr.  Presidente,  demais  colegas  do  Parlamento,

Líderes, quero externar a minha solidariedade ao Deputado João Leite e a toda a sua

família, parabenizando e cumprimentando nossa Polícia Legislativa, que, sempre de

forma educada,  cumpre as suas obrigações,  às  vezes  com tarefas  muito  difíceis,

porque  as  pessoas  andam  muito  exaltadas.  Sou  solidário  ao  Presidente  Dinis

Pinheiro, que tem administrado esta Assembleia Legislativa com muita transparência

e  democracia.  Estou  ouvindo,  atentamente,  o  pronunciamento  dos  Deputados  da

Oposição. Entendo o posicionamento deles e também que a democracia é muito rica

e bonita se, ao lutar pelos meus direitos, não prejudico o dos outros. Infelizmente o

que  tem  acontecido  é  que  estamos  sendo  impedidos  de  trabalhar,  de  produzir.

Ontem, de forma excessiva, fomos humilhados, porque jogaram moedas dentro do

Plenário da Casa. Tudo bem que a democracia seja bonita,  mas vamos chegar à

mesma situação que a Assembleia do Ceará? Será? Os Deputados da Oposição

solicitam de V. Exa. a abertura das galerias, então eles devem comprometer-se com

os riscos que podem acontecer. Se ontem jogaram moedas, não sabemos o que pode

ocorrer nas próximas plenárias. Nós respeitamos os professores todas as vezes em

que  aqui  estiveram  para  fazer  suas  manifestações.  Em  momento  algum,  um

parlamentar devolveu qualquer tipo de agressão. Porém, devemos ter  o direito de

trabalhar.  O  Parlamento  serve  para  externarmos  a  nossa  fala,  o  nosso

posicionamento, e não estamos tendo condições de fazer isso. Quando os Deputados

da Oposição falam, as galerias ficam em silêncio; quando nós, do governo, tentamos

falar, não conseguimos. Isso não é democracia. Estamos sendo impedidos de falar,

de nos pronunciar. Ou seja, a democracia é bonita apenas para atender à Oposição?

A Situação não pode falar? Se, porventura, V. Exa. tomar qualquer atitude, estaremos

ao seu lado. Entendemos que, muitas vezes, o Regimento da Casa, como diz o nobre

Deputado Rogério Correia, não dispõe sobre determinada situação. Entendo-o como

Líder da Oposição e alguém que faz um bom trabalho nesta Casa, mas registro que

qualquer risco deve ser dividido. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a minha preocupação

é a seguinte: se alguém tiver de ser retirado do Plenário, como a nossa polícia não é

armada,  poderá haver confronto nas galerias.  Como seremos responsabilizados e

como ficará a própria polícia desta Casa? A situação é conflituosa e difícil. Temos de
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ter cuidado e cautela. Sou solidário ao nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e

aos  nossos  Líderes,  tanto  da  Situação  quanto  da  Oposição,  como  o  Deputado

Bonifácio Mourão, que sempre participou de todas as reuniões de negociação nesta

Casa, para que tudo funcione bem e a democracia seja estabelecida. A democracia é

rica quando, ao lutar pelos meus direitos, não prejudique o direito do outro. Portanto,

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  toda  a  Mesa,  nós,  da  Situação,  somos

solidários  a  qualquer  decisão  tomada.  Entendi  muito  bem  o  pronunciamento  do

Deputado André  Quintão,  que mencionou,  de  forma expressiva,  os  momentos  da

ditadura, que realmente tem de ser apagada e retirada dos anais da história. Mas,

repito, democracia é a liberdade, desde que não seja prejudicado o direito do próximo

e desde que o outro seja respeitado. O Parlamento de Minas precisa, cada vez mais,

ser respeitado. Parabéns, Presidente, Deputado Dinis Pinheiro. Estamos solidários a

V. Exa. em qualquer atitude que tomar. Muito obrigado.

O Deputado Elismar Prado – Obrigado, Sr.  Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Sem repetir tudo que foi dito anteriormente, gostaria de fazer a defesa dos nossos

trabalhadores da educação, que não estão aqui à toa. Eles estão nessa mobilização e

movimento em função de um acordo e da palavra do governo do Estado, que não

foram cumpridos. Foi assinado um acordo entre o governo e esta Casa, para que

fosse instituída uma comissão, com a responsabilidade de construir um consenso, e o

projeto só viria a esta Casa depois de concluído esse trabalho. Fomos surpreendidos

por esse projeto que acaba com a carreira do professor e descumpre a lei federal. Por

isso os professores estão aqui, novamente, mobilizados. Nada justifica a agressão e

tudo mais, mas os trabalhadores da educação também sofrem uma agressão e uma

violência brutal, pois recebem o pior salário do Brasil, que é um salário de fome. Há

trabalhadores passando fome e dificuldades. O jornal “Folha de S.Paulo” publicou que

Minas está totalmente fora das normas e que não cumpre absolutamente nada do

que diz a lei federal, que instituiu o piso nacional da educação. Isso é preocupante.

Por  isso,  apelamos  para  que  seja  retirada  a  urgência  do  projeto,  a  fim  de

construirmos esse acordo, pois essa foi a expectativa dos trabalhadores da educação

e do sindicato, que pôs fim à greve, para que pudêssemos instituir essa comissão e

fazer um acordo, que realmente beneficiasse os trabalhadores e respeitasse o piso
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na carreira. Não podemos admitir  que um professor com 20 anos ou 30 anos de

serviço  e com formação receba um salário  de  fome de R$900,00.  Não podemos

nivelar todos por baixo. O professor tem de ser valorizado, tanto o que está no início

da carreira quanto o que é mestre ou doutor. Isso é um absurdo muito grande. Eles

estão sofrendo uma violência. O governo está usando todo o aparato do Estado e o

Orçamento público para realizar disputa política. Estão gastando o dinheiro público

com propaganda enganosa, dizendo que o sindicato mente. O governo teria de dizer

também se a “Folha de S.Paulo” e toda imprensa nacional mentem quando dizem que

Minas não cumpre a lei federal. Faço esse apelo e, parafraseando a nossa Presidente

Dilma, digo que prefiro o barulho da democracia ao silêncio da ditadura. Ali fora nos

encontramos  com os  trabalhadores,  que estão  revoltados e  indignados  com isso.

Acho que é importante a presença do povo nesta Casa, porque aqui é a Casa do

povo, é o único lugar que restou para que ele possa expressar-se, manifestar-se e

mostrar  a  sua indignação.  Quero  fazer  a  defesa dos  trabalhadores  da  educação.

Realmente eles estão sendo desrespeitados, estão sendo violentados pelo governo

do  Estado,  que  mentiu  e  não cumpriu  a  lei.  Esperamos  retirar  a  urgência  desse

projeto para fazermos uma negociação, afinal de contas a comissão que foi criada

nesta Casa representa todo o Poder Legislativo, representa todos nós Deputados.

Então, foi descumprida a palavra com todos, o que é uma afronta muito grande. O

governo do Estado descumpriu a palavra com a Oposição, mentiu para o sindicato,

mentiu  para  a  sociedade e  mentiu  até  para  a  sua base.  Quero  repetir  que acho

importante a presença dos trabalhadores nessas galerias para acompanhar o nosso

trabalho. Afinal, aqui é a Casa do povo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente,  estou pedindo a palavra não sei

como - nem me referi a isso, porque não estou fazendo questão de ordem, pois julgo

que a reunião ainda não foi aberta. O Regimento Interno da Assembleia diz que será

permitido  a  qualquer  pessoa,  decentemente  trajada,  ingressar  e  permanecer  nas

dependências da Assembleia Legislativa, salvo nos recintos de uso privativo, como

aqui  dentro do  Plenário,  e  que é possível  assistir  às  reuniões do Plenário  e  das

Comissões. O Presidente fará sair das dependências da Assembleia Legislativa as

pessoas  cujo  traje  estiver  em  desacordo  com  o  disposto  nesse  artigo  ou  o  que
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perturbar a ordem. Portanto, o Regimento é bastante claro, e a reunião só pode ser

aberta se não for vetada a presença de pessoas nas galerias, o que lhes é permitido,

como  garante  o  Regimento.  Então,  considero  que  não  estamos  em  reunião.  Sr.

Presidente, pergunto a V. Exa. se foi desconvocada a reunião da manhã, se não a

faremos,  porque  o  que  está  acontecendo  não  pode  ser  contado  para  efeito  de

quórum. O Regimento não permite que seja aberta qualquer reunião restringindo-se o

acesso ao público. Se não há acesso das pessoas, apenas comunico a V. Exa. que

vamos pedir que a reunião, na Justiça, não seja reconhecida. Já comecei a pegar o

testemunho de pessoas que estão sendo impedidas de assistir  a esta reunião por

ordem  de  V.  Exa.  As  pessoas  já  estão,  lá  fora,  pedindo  “habeas  corpus”  para

entrarem  nas  galerias.  Se  elas  estivessem  comportando-se  mal,  aí  o  Regimento

prevê  que  a  Mesa  tomará  decisões.  Então,  pergunto  a  V.  Exa.  se  não  faremos

reunião nesta manhã. Não temos condições de continuar batendo papo sem reunião

aberta. Solicito que V. Exa. libere as galerias ou passe a reunião para a parte da

tarde.

O Deputado  Bonifácio  Mourão –  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  quero

exatamente, apreciando e interpretando o Regimento, discordar do Deputado Rogério

Correia,  pelo  seguinte:  o  §  1º  do  art.  19  do  nosso  Regimento  diz  o  seguinte:

“Verificada  a  presença  de  um  terço  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  a

Presidência declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras:

'Sob a  proteção de Deus'  (...)”  Então,  V.  Exa.  atendeu ao disposto no art.  19 do

Regimento  Interno,  ao  abrir  a  reunião.  E  mais:  gostaríamos  de  ler  o  art.  83  do

Regimento Interno, para que todos verifiquem a legalidade da decisão de V. Exa. “Art.

83  –  Ao  Presidente,  como  fiscal  da  ordem,  compete  tomar  as  providências

necessárias ao funcionamento normal das reuniões, especialmente (...)” Os incisos

são citados. O art. 93, citado pelo eminente Deputado Rogério Correia, diz o seguinte

no seu parágrafo único: “O Presidente fará sair  das dependências da Assembleia

Legislativa a pessoa cujo traje estiver em desacordo com o disposto neste artigo ou

que perturbar a ordem”. Vamos seguir o raciocínio: o art. 94 dá ainda mais cobertura

à atitude de V.  Exa.,  pois diz:  “Durante as reuniões,  somente serão admitidos no

Plenário os Deputados e os funcionários da Secretaria da Assembleia em serviço, no
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apoio  ao  processo  legislativo,  não  sendo  permitidos,  no  recinto,  o  fumo,  as

conversações  que  perturbem  os  trabalhos  e  as  atitudes  que  comprometam  a

solenidade, a ordem e o respeito.” Direito é, sobretudo, interpretação e bom senso.

Vejam V. Exas. que estamos dentro de um parlamento. Todos sabem que parlamento

vem  de  “parlare”,  que  significa  falar.  Falar  significa  ter  alguém  para  ouvir,  caso

contrário estaremos falando ao vento. Ontem, os Deputados da Situação não tinham

a menor condição de serem ouvidos; ontem, não se poderia interpretar esse recinto

como parlamento porque não podíamos falar. Isso não é democracia. Portanto, não é

parlamento e não é democracia. Todos sabem que democracia é uma palavra de

origem grega. “Demos” significa povo; “kraté” significa governo; então, “governo do

povo”.  Com  o  passar  dos  tempos,  entendemos  que  democracia  é  sinônimo  de

liberdade,  e  assim  por  diante.  E  realmente  é.  Pergunto:  existe  liberdade  quando

ninguém  da  base  do  governo  tem  o  direito  de  falar?  Ao  atirarem  moedinhas  no

Plenário, o risco maior não era a moedinha acertar na cabeça de alguns Deputados; o

risco maior praticado foi a agressão à moral dos Deputados. Atiraram as moedinhas

como se estivéssemos aqui  em razão daquele dinheiro que vinha das galerias.  A

agressão maior que aconteceu ontem foi à nossa honra. Quanto a isso, o Presidente

não pode tomar nenhuma atitude? Pode e deve. A atitude é preventiva porque, a se

repetir - e tudo indica que pode repetir-se uma ação como aquela -, o Presidente terá

que retirar as pessoas das galerias, e isso é muito pior porque ninguém pode prever

as consequências.  Temos um precedente.  Há pouco tempo,  tentou-se retirar  uma

professora que estava com um procedimento inadequado aqui dentro, e todos sabem

quais  foram  as  consequências.  Isso  aconteceu  aqui  dentro.  Vejam  V.  Exas.  que

devemos considerar se as galerias estão agitadas e descontroladas como essa, que

vimos em Plenário. V. Exa., Sr. Presidente, está resguardado pelo Regimento e pelos

acontecimentos verificados ao longo deste ano, principalmente na tarde de ontem,

nesta Assembleia Legislativa.

O  Deputado  Arlen  Santiago  –  Sr.  Presidente,  ocupo  esse  microfone  para  me

solidarizar com o Deputado João Leite, um Deputado que está operado – passou por

uma cirurgia de vesícula, há uma semana, com os pontos ainda não cicatrizados,

utilizando-se de faixas - e que realmente foi agredido. Não sabemos quais seriam as
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consequências  se  não  fosse  a  atuação  da  Polícia  Legislativa,  desarmada,  para

protegê-lo. Sem sombra de dúvidas, não foram educadores que o agrediram. Com

certeza, deve haver algum outro tipo de pessoa infiltrada, pois essa não é a índole do

educador  de  Minas  Gerais.  Portanto,  quero  solidarizar-me  com  nosso  grande

companheiro, o Deputado João Leite, um Deputado correto, sério e trabalhador, que

sempre discute  os  temas  em  Plenário,  e  também com V.  Exa.,  pois  realmente a

integridade  física  dos  parlamentares  tem  que  ser  mantida.  Quando  vejo  alguns

Deputados minimizando as possibilidades de algo acontecer, fico imaginando se uma

pedra  for  atirada  contra  um  Deputado,  já  que  não  há  revista,  acertar  outro,  da

Oposição, e ele vier a falecer, como aconteceu ontem, infelizmente, com o Chefe de

Gabinete do Secretário de Segurança, ex-funcionário desta Assembleia Legislativa,

no  Anel  Rodoviário.  Infelizmente,  o  governo  federal  nunca,  na  história  do  País,

pensou em fazer um projeto para consertar essa rodovia. Perdemos, então, mais um

companheiro, além dos inúmeros que temos perdido porque o governo federal não

cumpre sua missão. Sr.  Presidente,  o senhor  está cumprindo sua missão quando

garante a integridade física dos parlamentares, da Polícia Legislativa e dos próprios

educadores que, no caso de um “quebra-pau”, podem cair lá de cima da galeria e

virem até a morrer. O Deputado João Leite tem aqui a solidariedade daqueles que

sabem que a democracia não pode ser atropelada por agressões físicas por nenhum

motivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  horas  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Esgotado  o  prazo

destinado à 1ª Parte e não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em sua 2ª  Fase,  com  a  discussão e  a  votação da  matéria
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamento na política remuneratória

por  subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  da  Educação  Básica  e  das

carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá outras providências. A Comissão de

Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou.  As Comissões de Administração Pública e de  Fiscalização Financeira

opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Justiça. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir o Deputado

Bosco, que ainda dispõe de 11min20s para o seu pronunciamento.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente Deputado Dinis Pinheiro, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas,  público  que  nos  honra  com  a  presença,  telespectadores  que  nos

acompanham pela transmissão da TV Assembleia, antes mesmo de entrar na questão

do mérito do Projeto de Lei nº 2.355, gostaria de cumprimentar V. Exa., a direção da

Casa e todos os servidores da Assembleia Legislativa por estarem, no dia de hoje,

iniciando mais uma ação importante desta Casa, que é o projeto Expresso Cidadania.

Tivemos a honra e a oportunidade de representar o Presidente na abertura desse

projeto, hoje pela manhã. A abertura contou com a presença de mais de 400 jovens

estudantes de diversos Municípios e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que

vieram até aqui para tirar os respectivos títulos de eleitor e, numa ação conjunta com

a Assembleia Legislativa, levar o projeto Expresso Cidadania para toda Minas Gerais.

O  projeto  Expresso  Cidadania  tem  por  objetivo  maior  envolver  o  jovem,  isto  é,

conscientizá-lo  da  sua  importância  e  efetiva  participação  no  processo  político  de

Minas Gerais. Há uma dificuldade, uma resistência muito grande por parte dos jovens

em tirar o título, votar e participar da escolha de seus representantes. São projetos

como esse, Deputado André Quintão, que vão envolver os jovens e conscientizá-los

da importância de tirarem o título, principalmente os jovens com idade entre 16 e 18

anos,  cujo  voto  é  facultativo  pela  lei.  Com  certeza,  esse  chamamento,  essa

conscientização, fará com que eles tirem seuss títulos e participem efetivamente da

vida  política  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  da  sua  contribuição.  Muitas

questões  que discutimos na Assembleia  e  nas  Câmaras Municipais  deste  Estado
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dizem  respeito  ao  futuro  dos  nossos  jovens,  então  nada  mais  importante  que  a

participação efetiva dos jovens na política de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  colegas  Deputados,  inicialmente  quero  falar  um  pouquinho  da

importância deste momento que estamos vivendo na Assembleia. Está na pauta, para

ser votado, o Projeto de Lei nº 2.355/2011, que trata da questão da remuneração dos

educadores.

Sabemos da importância dessa classe para Minas Gerais e para o Brasil; sabemos

que o caminho do desenvolvimento passa necessariamente pela  educação,  daí  a

importância dos nossos educadores. Por isso, com os colegas desta Casa, temos

tratado, com muita seriedade e responsabilidade, essa questão que diz respeito à

classe  educadora  de  Minas  Gerais.  Mas,  por  outro  lado,  quero  dizer,  com  muito

respeito aos educadores, que trabalhamos com a política da transparência, que pode

oferecer  não só à  classe dos  professores como também a todas as classes  dos

servidores públicos propostas reais, exequíveis, firmadas e cumpridas. Não podemos,

em hora alguma, ter a irresponsabilidade de usar o nosso mandato e os microfones

desta Casa para fazer propostas impossíveis de serem realizadas.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  tenho  certeza  de  que  o  projeto  que  está  em

tramitação, com a proposta de alteração encaminhada pelo Governador do Estado,

estará recebendo o nosso apoio. Ao votarmos essa proposta para os servidores da

educação, com certeza estaremos contribuindo com Minas Gerais e sobretudo com a

classe dos servidores da educação. Sabemos que a proposta reenviada a esta Casa

pelo  Governador  garante  a  permanência  do  plano  de  carreira  dos  servidores  da

educação.  Sabemos  que  essa  era  a  grande  preocupação  dos  servidores  mais

antigos.  O governo,  no reenvio  da  proposta,  teve  a  preocupação de garantir  aos

servidores  da  educação,  sobretudo  aos  que  estão  no  sistema  antigo,  o

reposicionamento  nessa  nova  modalidade,  o  avanço  na  progressão horizontal  de

2,5% a cada dois anos e de 10% na verticalização. Sabemos, Sr. Presidente e Srs.

Deputados, que isso não é tudo que os nossos servidores gostariam e merecem, mas

que isso não é tudo o que o Governador gostaria de fazer para a classe. No entanto o

governo do Estado tem comprometimento com a  responsabilidade.  O  governo do

Estado  não  pode,  a  bel-prazer,  oferecer  aquilo  que  não pode  entregar  à  classe.
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Assim, com toda a responsabilidade, encaminhou essa proposta, que representa o

melhor que pôde fazer neste momento.

Digo com toda a tranquilidade, Deputado Bechir, que tenho a certeza de que esta

comissão especial que foi constituída, que se reuniu, em diversos momentos, tanto

aqui  na  Assembleia  Legislativa  como  no  governo  do  Estado,  com  o  sindicato  e

representantes da Assembleia, discutiu - e muito - e teve como prioridade buscar a

solução. Contudo, lamentavelmente, sabemos que o governo não conseguirá agradar

a todos os segmentos, que o governo não conseguirá agradar 100%. Ora, nem Jesus

Cristo, com sua profunda bondade e serenidade, não conseguiu agradar a todos. Pois

não será o governo do Estado de Minas Gerais, nós que conseguiremos agradar a

toda  a  classe,  mas  tenho  a  certeza  absoluta  de  que  esse  projeto  é  um  marco

importante no resgate, na valorização dos servidores da educação do Estado. Não

tenho dúvidas disso. Temos uma lei arcaica, uma lei que já existe há décadas, que já

foi remendada por diversas vezes, buscando acertar e fazer com que servidores da

educação tenham uma remuneração digna. Sabemos que não cabem mais remendos

nessa lei antiga, mexer nessa lei antiga é tapar o sol com a peneira, é enganar o

servidor. Por isso, precisamos ter a hombridade, a coragem e a responsabilidade de

criar aqui uma nova lei que efetivamente busque a valorização real dos servidores da

educação.

Essa  lei  antiga  já  foi  por  demais  emendada;  já  foram  criados  mais  de  20

penduricalhos  e  estes  são,  sem  dúvida  alguma,  uma protelação  do problema da

educação. Então, acho que agora, sim, o governo do Estado, junto com esta Casa,

com o servidor da educação e o sindicato, terá uma grande oportunidade de dar o

primeiro  passo,  oferecendo uma legislação ampla,  moderna,  clara e transparente,

com  a  qual  o  servidor  da  educação  poderá  efetivamente  conhecer  o  que  é  seu

salário, o que é o seu ganho real. Essa lei também permitirá que os servidores da

educação, ao gozarem suas férias, ao serem afastados, por um motivo ou outro, ou

ao chegar ao fim da carreira e pedir sua aposentadoria, tenham garantidos todos os

direitos reais do seu salário.

Tenho  a  certeza  absoluta  de  que,  Sr.  Presidente,  também  essa  nova  lei  está

respeitando o piso, além do que determina a lei. O piso determinado pelo MEC, pelo
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governo federal é de R$1.187,00 para 40 horas. O governo propõe um salário mínimo

inicial de R$1.120,00 que corresponde muito mais que o piso salarial. Sabemos que

não é o bastante. Gostaríamos que fosse muito mais, mas não adianta, senhoras e

senhores presentes – e tenho todo o respeito pelos senhores e pelas senhoras -, não

faremos  discurso  de  “jogar  para  a  galera”,  para  agradar,  somente  para  agradar.

Temos responsabilidade. Se há outros Deputados que têm a coragem de usar da

palavra e pregar coisas nas quais eles mesmos não acreditam, que eles mesmos

sabem  que  são  impossíveis  de  realizar,  eu  não  tenho  essa  coragem.  Sou  um

Deputado  que  prezo  trabalho  na  Assembleia,  mantendo  os  pés  no  chão,  com

responsabilidade. E assim continuarei, essa será sempre a minha atuação na Casa.

Não é porque hoje estamos diante de uma grande plateia que vamos nos curvar...

De forma alguma, caro Deputado Inácio Franco, em virtude da situação que aqui se

verifica, vamos nos render ao discurso fácil ou falar somente para agradar. Vamos

fazer um discurso de acordo com a realidade e com o que é possível fazer, enfim, de

acordo  com aquilo  que vai  nos  permitir  sair  lá  fora  de  cabeça  erguida  e  com  o

sentimento do dever cumprido. Sr. Presidente, essa é a nossa posição.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a paciência. Agradeço também a toda a plateia.

Tenho certeza absoluta de que vocês constatarão isso a partir do ano que vem: esse

projeto vai se traduzir num passo importante na carreira dos servidores públicos da

educação de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer.

Obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

trabalhadores  da  educação,  nós,  da  Oposição,  só  garantimos  a  realização  desta

reunião  quando  as  galerias  foram  abertas  para  vocês.  Sem  vocês  aqui,  não

começaríamos  os  trabalhos.  Esta  Casa  é  do  povo,  dos  trabalhadores,  dos

educadores. Conversamos e sensibilizamos o Presidente Dinis, e só depois que foi

permitida  a  livre  participação  dos  educadores  e  trabalhadores  é  que  nós

concordamos em reabrir esta reunião.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero fazer um relato do que foi

a  minha  participação,  junto  com  os  Deputados  Rogério  Correia,  Antônio  Júlio  e

Adalclever Lopes, como representante da Oposição na comissão tripartite que tentou
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encontrar um caminho para que o piso, que é lei, fosse cumprido pelo governo do

Estado. Não foi fácil. Eu, que fui sindicalista e Presidente do Sindicato dos Bancários

de  Belo  Horizonte,  já  participei  de  centenas  de  negociações,  mas  nunca  vi  um

processo tão truncado e desrespeitoso quanto foi o processo de negociação com os

educadores do nosso Estado.  A comissão do Sind-UTE, coordenada pela Beatriz,

diversas vezes tentou demonstrar que o governo estava errado em seus cálculos. Por

diversas  vezes,  os  Deputados  Rogério  Correia,  Antônio  Júlio,  Adalclever  e  eu

pedimos ao governo que provasse numericamente aos educadores do Estado e ao

povo de Minas Gerais que aqueles números alegados por ele estavam corretos. Em

nenhum momento o governo do Estado demonstrou esses números para nós. Em

nenhum  momento  o  governo  do  Estado  negociou  seriamente  conosco.  Penso,

Deputado Rogério Correia, que durante esse tempo todo o processo era uma simples

enrolação, uma simples enganação, como, aliás, o Deputado Sávio Souza Cruz já

vinha dizendo há algum tempo.

Na semana passada, o Deputado Adalclever Lopes, saindo da comissão tripartite,

acabou reconhecendo e denunciando isso aqui. Se se tivesse realmente a intenção

de negociar, de ouvir os educadores e o Sind-UTE, o processo teria sido diferente, o

procedimento teria  sido mais respeitoso. Infelizmente não foi.  O que se viu foram

provocações na mesa de negociações, falta de paciência para ouvir o que o Sind-

UTE tinha a dizer.

Além disso, não quiseram ouvir as propostas e contrapropostas dos Deputados. Na

mesa de negociação,  essa foi  a  tônica.  Na verdade,  não foi  bem uma mesa de

negociação. Fiquei bastante frustrado, porque, com a minha experiência, pensei - e

tenho certeza de que foi o pensamento do Presidente Dinis Pinheiro e dos demais

Deputados desta Casa - que o governo falava sério.

Para encerrar a greve, o governo assinou um acordo, que está aqui, mas não o

respeitou.  Na segunda-feira,  um Deputado da Situação nos procurou e disse que

também se sentia traído pelo governo do Estado, e é dessa forma que nos sentimos.

Até grifei aqui: quando fomos negociar com o governo do Estado o acordo para pôr

fim à greve que completava 112 dias, aqui estavam algumas pessoas ocupando o

Plenário.  Alguns  companheiros  faziam  greve  de  fome no  saguão.  O  governo  do
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Estado,  na  pessoa  do  Secretário  Danilo  de  Castro,  acordou  conosco  algumas

premissas, algumas pré-condições, para que a Beatriz pudesse defender o final ou

pelo menos a suspensão da greve naquele dia, na Assembleia. Infelizmente, mais

uma vez, o governo não cumpriu o acordo; mais uma vez, infelizmente, o governo

traiu a confiança dos trabalhadores. Porém agora foi pior: esta Casa, a Assembleia,

os Deputados foram desrespeitados. E por quê? Porque demos nosso aval. Todas as

Deputadas  e  os  Deputados  concordamos  com  a  criação  de  uma  comissão  que

tivesse representantes da Situação e da Oposição para que, juntos e ao lado do Sind-

UTE e do governo do Estado, pudéssemos negociar seriamente. Estou convencido

de que, desde o início, era apenas um jogo de cena, um teatro, pois o governo já

tinha tomado a sua decisão de impor o subsídio, de obrigar os educadores, mesmo

aqueles que não tinham feito essa opção, a entrar nele de maneira forçada, o que

acaba com a carreira dos servidores da educação em nosso Estado.

Lerei  um  pequeno  trecho  que  foi  colocado  pelo  governo  do  Estado,  porque

insistimos. O trecho diz que, para encerrar a greve, a comissão tripartite iria aprimorar

o piso, e nunca o subsídio. Nós só negociamos a aplicação do piso, o cumprimento

da lei. Foi isso que os Deputados foram fazer na mesa de negociações em relação às

duas formas de remuneração existentes. Na segunda-feira, o Governador Anastasia e

as Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola fizeram aquele anúncio unilateral,

na verdade um ultimato a esta Casa, e não apenas à educação.

A Beatriz  falou comigo ontem que,  com esse projeto de lei,  quem perde não é

apenas o sindicato ou os trabalhadores da educação. Na verdade, perde a sociedade,

perde o Estado de Minas. Lamento muito porque a Assembleia também perde uma

excelente oportunidade de resgatar a educação em nosso Estado. Há 30 anos, fica

esse jogo de empurra-empurra que nunca se acaba. Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, estejam certos de que, se esse projeto de lei for aprovado, no ano

que vem, haverá greve novamente.

Os  professores  voltarão  às  salas  de  aula  insatisfeitos,  frustrados  e  sentindo-se

traídos  não  apenas  pelo  governo  do  Estado,  mas  também  pela  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - o que é mais greve -, que participou dessa

comissão na confiança de que o governo falava sério e buscava uma forma de pagar
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o piso nacional da categoria, que está previsto em lei.

Todo o processo foi coroado de momentos muito ruins. Por exemplo, o governo do

Estado, através de mídia paga, humilhou o sindicato e os professores, chamando-os

de mentirosos. Foi terrível quando o governo disse que já pagava o piso, para ser

desmentido em seguida. Alguém hoje, no Plenário, estava com uma cópia do jornal

“Folha  de  S.Paulo”  da  semana passada,  que  está  aqui  com o  Deputado Elismar

Prado.  O jornal  diz  que o  Estado de Minas  Gerais,  no  governo do Prof.  Antonio

Anastasia, paga o menor salário de todo o Brasil. E Minas Gerais é um Estado rico, o

segundo mais rico da Federação.

Concedo aparte ao Deputado Elismar Prado, para que comente a notícia publicada

no jornal “Folha de S.Paulo”.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Parabenizo  V.  Exa.  pelo  pronunciamento  em  defesa  desses  guerreiros,  que  são

nossos trabalhadores da educação.

Deputado, esta edição da “Folha de S.Paulo” é de quarta-feira da semana passada.

Como não houve reunião nesta Casa naquele dia, terei a oportunidade de mostrar a

matéria agora. Este jornal do dia 16 de novembro publicou o seguinte: “Dezessete

Estados  descumprem  lei  salarial  dos  professores.  Minas  Gerais  descumpre

totalmente a lei do piso salarial nacional”. A imprensa publicou isso, então o governo

terá de veicular pela televisão que toda a imprensa nacional está mentindo ao falar

sobre Minas Gerais.

O último boletim do Sind-UTE diz: “Governo sério cumpre o que assina. O governo

de Minas não cumpriu o que assinou”. Temos aqui cópia do compromisso firmado

entre  o  governo,  o  Poder  Legislativo  e  o  sindicato.  Simplesmente  o  governo não

cumpre a sua palavra. A comissão teria de concluir o seu trabalho antes de o projeto

ser enviado a esta Casa. O projeto pegou todos de surpresa, acabou com a carreira

da educação e impôs subsídios a todos os trabalhadores. Realmente isso é uma

vergonha.

Com certeza, enfrentaremos muitos problemas. Esse é o pior governo com que os

trabalhadores da educação conviveram em toda a história. Foi feita uma greve que

durou  112  dias,  quase  4  meses,  e  o  governo  jogou  a  sociedade  contra  os
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trabalhadores,  utilizando  todo  o  seu  aparato  e  o  dinheiro  público  para  veicular

propagandas enganosas em toda a imprensa. Isso realmente é uma vergonha, é um

desrespeito  com  esses  trabalhadores,  pois  muitos  passam  fome  e  enfrentam

dificuldades para sobreviver com esse salário de fome.

Temos um compromisso assinado. Após 112 dias de greve, os trabalhadores da

educação conseguiram o compromisso do governo do Estado relativo à reivindicação

do pagamento do piso salarial nacional da carreira. A categoria suspendeu a greve e

retornou à escola. Após 55 dias, o Governador anunciou proposta que não respeitou

o termo de compromisso assinado. O governo não apresentou o piso salarial, como

foi  acordado,  e  insiste  na  proposta  do  subsídio,  que  impõe  essa  modalidade  de

remuneração a todos os trabalhadores da educação. A categoria cumpriu a sua parte

e suspendeu a greve. Em 44 dias, a comissão se reuniu apenas 6 vezes. O governo

cancelou as reuniões da comissão, suspendeu a negociação e manteve o corte dos

pagamentos de outubro e novembro. A categoria ficou sem atendimento médico no

Ipsemg, e foram suspensos direitos como férias-prêmio e publicação de quinquênios

e biênios.

É dessa maneira que o governo do Estado trata os nossos professores. Eles não

aguentam  mais  falsas  promessas.  Esta  Casa  foi  realmente  o  único  espaço  onde

tiveram a  oportunidade de se  manifestar,  pois  impera um estado de exceção em

Minas Gerais. Como disse, prefiro o barulho da democracia ao silêncio da ditadura.

Deputado Pompílio Canavez, fazemos um último apelo para que seja retirada a

urgência desse projeto, a fim de retomarmos as negociações e iniciarmos um diálogo

com franqueza, seriedade e verdade. Os professores e o sindicato mostraram que

estão com a verdade. Queremos o piso na carreira, e não essa proposta indecente

que  acaba  com  a  carreira  e  com  a  vida  dos  professores  e  dos  profissionais  da

educação. Parabenizo V. Exa. Vamos acompanhar e fiscalizar esse processo.

Esta Casa não pode se curvar, não pode ser uma mola de transmissão do governo

do Estado.  Ela tem que ter  altivez,  tem que estar  acima das diferenças políticas,

partidárias  e  ideológicas.  O  governo  não  pode  impor  à  sua  base  essa  posição

desconfortável de votar contra os trabalhadores da educação. Acho que o governo do

Estado  tem  que  assumir  a  sua  responsabilidade,  pois  ele  assinou  um  acordo e,
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infelizmente,  não honrou a  sua palavra.  Precisamos  denunciar  este  governo,  que

precisa tratar com respeito os trabalhadores da educação, tão sofridos, que estão

sobrevivendo com esse salário de fome. O governo ainda pode resgatar um pouco da

sua moral.  Este governo ficará com a marca de ter  enfrentado a maior  greve da

história,  bem  como  a  de  ser  o  governo  que  teve  a  pior  convivência  com  os

trabalhadores da educação, com esses guerreiros.

Todos nós passamos pelas mãos dos professores. E, como eu disse, se não houver

atrativos, ninguém vai querer seguir a carreira do magistério. Isso é um prejuízo para

Minas Gerais. Já estão faltando professores em algumas áreas. Precisamos realizar

concurso público, e o governo precisa respeitar o terço de hora extraclasse, porque,

para o professor preparar sua aula, ele precisa ter seu momento de formação. Há a

previsão de que um terço das 40 horas, ou seja, 33% são destinadas a atividades

extraclasse, o que Minas também não cumpre. É preciso respeitar o professor para

que ele tenha oportunidade de se preparar e tenha seu momento de descanso.

O professor, além de trabalhar 40 horas, leva serviço para casa, não tem férias e

leva  uma  vida  de  sacrifícios.  Esperamos  que  o  governo  faça  uma  inversão  de

prioridades e trate com mais humanidade essa causa legítima dos trabalhadores da

educação. Parabéns, Deputado Pompílio Canavez! Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Elismar Prado. V. Exa. falou

muito  bem. O Sind-UTE e  os  educadores acreditaram no acordo e encerraram a

greve. O pessoal que estava aqui saiu pacificamente, os companheiros encerraram a

greve  de  fome,  e  a  Beatriz,  juntamente  a  outros  coordenadores,  defendeu  que

devíamos acreditar. Muitos Deputados também disseram que o governo iria cumprir o

acordo, mas eles também foram enganados.

Lamento profundamente a oportunidade perdida e o fim melancólico da negociação,

com  o  Governador  anunciando,  de  forma  autoritária,  juntamente  à  Secretária  de

Educação e à Secretária de Planejamento, o ultimato a esta Casa e aos educadores

do Estado.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  quero

parabenizá-lo  pela  atuação  na  comissão,  que  foi  encerrada  melancólica  e

unilateralmente por parte do governo, que formou a comissão, mas decretou o seu
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fim  para  poder  decretar  a  traição  que  praticou  contra  os  professores  e  os

trabalhadores da educação no Estado. Não temos outras palavras: o governo traiu,

mentiu e não cumpriu o acordo.

O Deputado Adalclever Lopes tem toda a razão. A assinatura do governo é um risco

na  água,  não  vale  absolutamente  nada.  O  acordo  foi  descumprido  de  maneira

avassaladora. Testemunhas que fomos do processo, conversamos com o Secretário

Danilo de Castro, que levou o documento ao Governador, e ficou garantida a proposta

de que o vencimento-base e o piso seriam implantados na carreira, não como estava

no projeto, de R$712,00, linearmente, mas que se implantaria até 2015, na carreira.

Esse foi o procedimento assinado pelo Secretário Danilo de Castro, com o aval do

Governador do Estado. No projeto que está aqui para ser votado, sequer o piso de

R$712,00 é cumprido. Agora, obrigatoriamente e sem direito a opção, os professores

são  jogados  no  famigerado  subsídio.  Agora,  Deputados  que  não  conhecem

absolutamente nada do processo ou fingem que não conhecem dizem que se trata de

uma lei antiga. Não é verdade. A lei é de 2005. A lei foi enviada a esta Casa pelo ex-

Governador  Aécio  Neves,  e  quem  a  escreveu  foi  o  “supersecretário”  à  época,

Anastasia, que hoje é o Governador. Então, não tem nada de lei antiga, é a lei deles

próprios, do Aécio Neves e do Anastasia, que foi aprovada por esta Casa em 2005.

Não  existe  nada  de  lei  antiga.  Aliás,  se  o  projeto  tivesse  ido  à  Comissão  de

Educação, onde deveria ter ido, teríamos discutido isso lá.  Mas, estranhamente, o

projeto  não  foi  discutido  na  principal  comissão  que  deveria  analisá-lo,  que  é  a

Comissão de Educação.  Lá  o  projeto  não foi.  Não vi  ninguém aqui,  a  não ser  a

Oposição, requerer que, de fato, o projeto tivesse um trâmite democrático e fosse à

Comissão de Educação. Portanto, a Comissão de Educação não teve oportunidade

de saber que a lei não era antiga, que é do Aécio Neves e do Anastasia. Por que

querem modificar essa lei com o subsídio? Por causa da questão econômica? Não.

Tentei examinar o projeto rapidamente. Digo que foi rapidamente porque esse projeto

foi entregue ontem, às 14 horas. Ninguém, em sã consciência, fez um estudo real

desse projeto. É um projeto, não é substitutivo coisa nenhuma! Tentei fazer, junto com

a assessoria, uma leitura rápida para abordá-lo da maneira mais concreta, para além

da superficialidade.
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Segundo a própria Secretária, esse projeto teria um custo de R$2.100.000.000,00,

de que eu duvido. Segundo ela, se a proposta do Sindicato fosse incluída na íntegra,

haveria um custo de R$2.700.000.000,00. Portanto, a diferença, até 2015, é muito

pequena. E, além de ser pequena, seria a proposta integral do Sindicato. Ela poderia

muito  bem  ter  pegado  os  R$2.100.000.000,00  e  feito  uma  proposta  para  os

professores e para o Sind-UTE, a fim de estabelecer um piso na carreira com os

R$2.100.000.000,00. Por que ela não fez isso? Sabe por quê, Deputado Sávio Souza

Cruz, que será o nosso orador aqui? Porque o governo quer burlar a lei federal, não

quer implementar o piso salarial. É por isso que Renata Vilhena, o Danilo de Castro e

o Governador Anastasia, burlando a lei, traem os professores, insistindo em manter o

subsídio.

Muitos professores enviam “twitters” e “e-mails” para mim, assim como para vários

Deputados - o Deputado Antônio Júlio e o Ulysses também os recebem - perguntando

se não haverá uma intervenção federal. Acho que a nossa bancada tem de estudar

pelo menos um pedido de intervenção federal, por burlarem a lei do piso. Não sei

como se faz isso, mas vamos estudar o assunto. Sei que isso é difícil.  Em Minas

Gerais, está tudo dominado. O “Aecinho Malvadeza” dominou tudo aqui. O Ministério

Público  está  dominado.  A  maioria  da  Assembleia  Legislativa  está  dominada.  A

imprensa está dominada. A Justiça está dominada. Está tudo dominado. Aqui vigora o

Estado de exceção, por isso eles não se importam com a lei. Eles estão blindados.

Aqui há blindagem. Aécio pode andar no jatinho de seu cunhado, que ele colocou na

Codemig, para baixo e para cima. Ele anda de jatinho, confessa que está de jatinho, e

não se publica uma linha sobre isso. Aqui há blindagem absoluta de Aécio Neves. Ele

pode ter errado, recebido recursos públicos de rádios, mas “Aecinho” está blindado,

ele é o queridinho das elites. Aqui  em Minas Gerais  é assim. Ele é o queridinho,

também,  das  elites  da  Justiça  e  do  Ministério  Público.  E  o  Anastasia,  que  não

governa, que faz apenas o que “Aecinho Malvadeza” manda, também fica blindado. O

certo era haver uma intervenção federal, era a Justiça dizer que estão desrespeitando

o piso e intervir  nesse governo. Aliás, ele deveria ser considerado ilegal por esse

motivo e também por ter comprado votos, por meio dos convênios que assinou com

vários Prefeitos, em época de eleição. Isso está sendo visto pelo Tribunal Eleitoral.
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Tomara que esse órgão também não faça blindagem e não esteja dominado, pois,

com essa traição, a nossa solução seria o “impeachment” e uma intervenção federal.

Isso é o mínimo que esse governo mereceria, se este fosse um Estado sério, sem a

blindagem  que  tem.  Digo  isso  com  indignação.  Participamos  da  mesa  de

negociações, trabalhando, achando que era algo sério e que o governo, pelo menos,

cumpriria a sua palavra. Que fique para o povo de Minas Gerais o que o Deputado

Adalclever Lopes tem dito:  a assinatura do governo é um risco na água, não vale

nada! Parabéns, Deputado!

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Rogério Correia. V. Exa. falou

do curto tempo desde que o projeto chegou à Casa. O verdadeiro projeto - não é um

substitutivo - é complexo, muito difícil.  Ontem, o Deputado Antônio Júlio comentou

comigo que é impossível, em poucas horas, conseguirmos entendê-lo, a menos que

tivéssemos 20 computadores em rede para consultar todas as referências a leis e

projetos.  Aliás,  ontem, uma jornalista do jornal  “O Tempo”  me disse  que,  durante

entrevista coletiva em que o Governador Anastasia anunciou o “ultimato”: esse projeto

que  está  na  Casa,  ficou  nítido  para  a  imprensa  presente  que  eles  também  não

estavam  entendendo  patavina  do  que  estavam  enviando  para  a  Assembleia

Legislativa. A Secretária, então, convocou novamente a imprensa, para tentar explicá-

lo.  Se nem o governo nem a Secretária  de  Educação,  Ana Lúcia Gazzola,  estão

entendendo o que foi enviado a esta Casa, como os Deputados terão condições de

votar esse projeto?! Como nós, Deputados e Deputadas, vamos votar tal projeto, se

nem o governo consegue explicá-lo?! Os questionamentos feitos pela imprensa não

foram respondidos pela Secretária. Aliás, este projeto foi feito pela Secretária Renata

Vilhena, e não pela área da educação. Essa é a verdade. Ele foi feito considerando

apenas números, e de uma forma errada.

Durante todo o tempo, a Beatriz, a Lecionil e todo o pessoal do Sind-UTE pediram

que os números fossem apresentados e os argumentos demonstrados, mas jamais o

governo  do  Estado  levou-os  à  mesa  de  negociações.  Realmente,  para  nós,

parlamentares, é uma temeridade, uma irresponsabilidade votar esse projeto hoje.

Tenho  a  certeza  de  que  a  maioria  dos  Deputados  não  conseguiu  sequer  lê-lo,

tampouco entendê-lo. Deputado Bosco,  ele não passou na Comissão que V. Exa.
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preside tão bem, e deveria ter passado, para ser analisado pelos parlamentares, com

a participação dos educadores, com o esclarecimento das dúvidas e a correção dos

erros. Eles desrespeitaram não só a Casa, mas também a Comissão cujo Presidente

é V. Exa.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero

parabenizar V. Exa. pelo trabalho que vem executando ao lado do Deputado Rogério

Correia,  representando-nos  na  comissão  que  tentou,  de  alguma forma,  chegar  a

entendimento sobre a proposta do governo. Quero parabenizá-los, pois V. Exas. se

dedicaram,  debruçaram-se,  estudaram  e  debateram conosco,  antes  de  irem  para

cada reunião  dessa comissão,  ou  seja,  estavam,  a  todo  o  momento,  procurando

caminhos, mecanismos, uma proposta capaz de obter consenso.

Tantas coisas aqui nos angustiam, nos deixam indignados, como o comportamento

do governo de assumir um compromisso, e não cumpri-lo; assinar um documento, e

essa assinatura não valer; propor uma comissão para entendimento, e não cumprir o

acordo.  Se examinarmos  uma situação dessas,  em  que estamos  tratando de um

assunto que diz respeito a 400 mil profissionais da educação, uma proposição que

entra às 14 horas de um dia, para ser votada no dia seguinte, de forma truculenta,

com a Maioria sufocando a Minoria, sem nenhum debate, veremos que se trata de

uma atitude que fere não apenas os interesses,  mas também o pensamento  e o

posicionamento  de  77  Deputados.  Fere  também  o  direito  de  quase  400  mil

profissionais da educação, que merecem a compreensão do governo, o respeito e a

oportunidade de ver debatido em profundidade o projeto de lei que trata de sua vida

profissional. Como o Deputado Rogério Correia disse, isso é mais que uma emenda

ou um substitutivo, é um novo projeto, que não foi feito do dia para a noite. Os quase

dois  meses em que a comissão se reuniu foi  o  tempo que o governo usou para

preparar tudo isso. Ninguém seria capaz de preparar, do dia para a noite, um novo

projeto de lei com tantos argumentos e fundamentações para sustentá-lo.

Eis aqui a nossa angústia por ver os professores que estão nos acompanhando e

que estão em dúvida. Durante todo o dia, veremos aqui uma disputa de versões.

Olhando para cada um dos Deputados presentes,  vemos dúvidas,  porque não dá

tempo de absorver  tanta informação.  Será que não é possível  prorrogarmos essa
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votação, a fim de aprofundar o debate e levar as informações corretas ao professor

que está na sua cidade, cumprindo seu papel? Queremos levar a ele a informação de

que o seu direito está sendo violado, de que tudo que ele conquistou, ao longo da

carreira, está sendo solapado, para que possa ter pelo menos um entendimento e

fazer sua avaliação. É o que queremos: que, no mínimo, fora da disputa política, a

informação real chegue ao professor. Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Gostaria de terminar fazendo o mesmo apelo que

o  Deputado  Ulysses  Gomes  acabou  de  fazer  à  Mesa,  a  todos  os  Deputados  e

Deputadas desta Casa. É muito precipitado votar esse projeto complexo, sem que a

Comissão de Educação o analise.  Pedimos,  Sr.  Presidente,  membros  da  Mesa e

demais Deputados, que tenhamos, no mínimo, tempo para examinar um processo

que vai mudar a vida de mais de 400 mil pessoas no Estado. É o que gostaria de

solicitar,  Sr. Presidente, para concluir. Quero dizer aos educadores que a luta não

acaba aqui. Estamos juntos e, se Deus quiser, ainda veremos os educadores sendo

respeitados no Estado de Minas Gerais! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Sávio Souza

Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

professores que nos acompanham pelas galerias, não sem muita dificuldade para

fazê-lo, e também os que nos acompanham pela TV Assembleia, hoje é um dia triste.

Diria  que é um dia melancólico para a educação,  um dia melancólico para Minas

Gerais e, sobretudo, para esta Casa Legislativa.

Chegamos aqui depois de uma longa caminhada, que se iniciou com uma greve,

que  tinha  motivação  mais  que justa,  verdadeiramente  legal.  Em  Minas  Gerais,  é

necessário fazer greve, fazer greve de fome, sacrifícios, para que se cumpra a lei.

Num primeiro momento, como sempre fez o governo, desde que iniciou em Minas

Gerais o projeto de Aécio Neves, em vez de enfrentar o problema, buscou contorná-

lo, com a arma que usa melhor: a publicidade, o “marketing” pago com o dinheiro dos

mineiros. Começou-se a publicar nos jornais, nas televisões e nas rádios mineiros

que o governo do Estado pagava mais que o piso.  Então,  eu pergunto:  por  que,

então, não cumprir o piso, pagar menos e economizar para os cofres? Se se paga
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mais  que  o  piso,  vamos  pagar  somente  o  piso  e  aliviar  os  cofres  publicos.  E  a

categoria dos professores entrou em greve, sob a pressão da publicidade, durante

todo o tempo. A categoria resistiu, não duas nem três semanas, mas exatos 112 dias.

A pressão não foi brincadeira! A greve se encerrou, com a última crença possível de

que os professores e os mineiros ainda poderiam buscar soluções nas instituições do

Estado.

Este Poder intermediou o fim da greve, subscreveu um acordo que pôs fim à greve.

E o que faz agora? O governo criou uma comissão, que foi três vezes desautorizada

por ele próprio. A primeira, quando se incluiu na pauta o projeto que ele garantira que

não seria incluído. Foi a gota d'água, que culminou com a saída da comissão e a

denúncia pública feita  pelo Deputado Adalclever Lopes. Depois, buscaram impedir

que  o  Sind-UTE  comparecesse  às  reuniões,  apenas  os  Deputados  e  o  governo

poderiam. E o governo começou a atacar  o seu companheiro de negociação,  por

meio da imprensa, mais  uma vez paga com o dinheiro dos mineiros.  Por fim, na

última reunião, sem que nada fosse dito, foi convocada uma coletiva para anunciar a

decisão do governo, que não foi aprovada na comissão e nem sequer apresentada ao

Sindicato,  mas que foi  apresentada à sociedade como um bálsamo, uma decisão

régia, que iria mudar a educação em Minas Gerais.

Morre,  neste  momento,  a  última gota  de  credibilidade que os professores e os

mineiros poderiam ter no governo que aí está, implantado desde 2003, o governo da

mídia,  do  “marketing”,  que  não  tem  projeto  administrativo,  apenas  a  obsessão

eleitoral de levar Aécio Neves à Presidência, para continuar a mentir aos mineiros e

aos brasileiros. Não há projeto educacional em Minas Gerais. É preciso que todos

reconheçamos  isso.  Não  há  projeto  de  saúde,  de  segurança,  mas  “marketing”

eleitoral, pago com o erário de Minas, permanentemente manuseado pela irmã do

Governador, Srta. Andrea Neves, a “Goebbels das Alterosas”, que censura, blinda,

demite jornalistas que ousam contrapor-se ao que ela quer que seja publicado, que

ofende a educação, que agride a saúde, que oprime os mineiros. É preciso por um

basta, rapidamente, nisso.

Reprisamos em Minas Gerais, Sras. e Srs. Deputados, os ares menos aprazíveis da

Bahia. Aqui está tudo dominado; imprensa comprada; censura; esta Assembleia de
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joelhos,  a  ponto  de  terem  sugerido  que  mudemos,  por  meio  de  emenda  à

Constituição, o seu nome para “Assembleia homologativa do Estado”.

O Ministério  Público  não  denuncia,  a  ponto  de  o  Procurador-Geral  estar  sendo

conhecido como “Aeceu” porque só faz defender as traquinagens do Senador do Rio

de Janeiro. A Justiça não sentencia contra o governo. Estado de exceção, a mais

cruel  forma de ditadura que já  vivemos.  Muito pior  que a dos militares,  porque é

subliminar, escondida, que compra a opinião pública, pagando a soldo aquilo que se

quer  que  publique  a  favor  do  governo  e  criando  um  movimento  de  culto  à

personalidade  do  Senador  Aécio  Neves,  que  se  quer,  irresponsavelmente,  fazer

Presidente da República. Esse Senador, traidor de Minas, que traiu Minas Gerais,

mais uma vez, contra ela votando na questão dos “royalties” do petróleo. Triste fim do

processo. A Assembleia no estertor da sabujice, da subserviência, da vassalagem, do

servilismo, a Assembleia de joelhos.

Gostaria de desafiar, de público, todos os 77 Deputados da Assembleia, mas muito

especialmente aqueles da base. Queria que apenas um viesse a esta tribuna e sem

aquela apostila que a D. Andrea Neves mandou para os Deputados no mesmo dia do

anúncio  feito  pelo  Governador,  com  os  pontos  a  que  deveriam  se  referir  nas

entrevistas. D. Andrea Neves enviou uma apostila aos Deputados, contendo o que

deveriam falar para a imprensa. Queria que viessem aqui, sem a apostila na mão, e

explicassem a Minas Gerais o que querem votar hoje, 24 horas depois de o projeto

chegar a esta Casa. Um só Deputado viesse aqui explicar o que quer votar. Não há.

Ninguém sabe o que será votado. É simplesmente ordem unida:  tudo o que meu

chefe mandar, faremos sim, senhor. Tudo faremos sim, senhor.

Esta Casa com a qual comecei a conviver desde que nasci; esta Casa que sempre

teve, nos meus sonhos de infância, uma imagem de poder à altura dos mineiros; esta

Casa que, juntamente com a do Rio Grande do Sul, foi a única a não ser fechada no

regime militar; esta Casa que, agora, nos tempos de “Aecinho Malvadeza”, concede

quase  2  centenas  de  leis  delegadas,  teve  a  coragem  de,  em  1964,  governo

Magalhães Pinto, regime militar, negar ao Governador uma lei delegada para fazer a

reforma administrativa do Estado, pela qual os mandatos podiam ser cassados do dia

para a noite. Essa Casa teve a coragem de negar ao Governador Magalhães Pinto
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uma lei delegada, lei delegada que concedeu, a centenas, a “Aecinho Malvadeza”,

para que ele passasse por cima disso aqui, pra cima, pra baixo, fizesse o que fizesse,

porque isso aqui não é mais do que o seu curral, uma tropa de beija-mãos que, de

tempos  em  tempos,  se  aciona  para  ir  ao  Palácio  beijar  mão  e  entregar  uma

ambulância aos Prefeitos.

Agora chegamos ao limite dos limites. O apelo aos Deputados da base nem é para

que votem conosco, mas para que se respeitem, respeitem a si mesmos e se deem o

direito de ler o que vão votar. Podem até votar com o governo, mas sabendo o que

estão votando. Lutem pelo direito que o povo de Minas concedeu a vocês, Deputados

da base. O povo de Minas, e não o Governador, concedeu a cada Deputado, inclusive

aos  da  base,  o  mandato  para  representá-lo  e,  para  tanto,  vocês,  pelo  menos,

precisam saber  o que estão fazendo.  Nem precisam votar  conosco.  Votem como

quiserem,  votem  com  suas  consciências,  mas exerçam os  seus  mandatos.  Seus

mandatos não são menos legítimos que o do Governador.

É esse o apelo. É esse o limite a que esta Casa se submete, Presidente Dinis

Pinheiro.  Esta  Casa  foi  fiadora  do  acordo  que  o  governo  rasgou  solenemente.

Enquanto o governo fazia 44 dias de reunião com a comissão, a tropa de choque

trabalhava o projeto para ser anunciado, como sempre, numa entrevista coletiva em

que  somente  o  Governador  fala,  com  festas  publicitárias  alimentadas  na  mídia

mineira pela Andrea Neves,  nossa “Goebbels  mineira das Alterosas”,  que diz aos

mineiros novamente que, em Minas, tudo vai bem, a Minas do choque de gestão, do

déficit zero, que agora se revela a Minas quebrada, a Minas de joelho.

O  Deputado  Antônio  Júlio  (em  aparte)  -  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

Deputado Sávio, estou ouvindo atentamente seu discurso. Realmente, a história de

Minas hoje é uma história triste. Tive a incumbência de conversar com o governo para

iniciar  a  conversação  com  o  sindicato  no  final  da  greve,  tive  a  satisfação  de

acompanhar  os  Deputados  na  negociação,  mas  tive  também  uma  decepção

anteontem,  quando  eu  e  o  Rogério  Correia  fomos  convidados  a  ir  à  Cidade

Administrativa receber o anúncio desse pacote do governo. Mas não fomos. E não

fomos porque não foi cumprido o acordo. O governo ficou de mostrar para a comissão

o que iria apresentar para levarmos ao sindicato e iniciarmos uma discussão em cima
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do projeto.

Digo  isso,  Sávio,  com muita  tranquilidade.  Votamos aqui  o  subsídio,  da  mesma

forma. Votamos aquela proposta em menos de três dias. Os professores estavam de

greve, chegou aqui o projeto e tivemos de votá-lo de qualquer forma. Tive a alegria e

a satisfação de fazer  um discurso,  de onde V. Exa. está, dizendo que estávamos

votando o projeto sem fazer nenhuma análise dele. Nenhuma análise foi feita, e está

dando no que deu. O governo, na verdade, quando quis criar o subsídio, antecipou o

piso  nacional,  achando que estaria  dando um nó no governo federal.  E  estamos

vivendo agora uma satisfação desconfortável, porque nenhum de nós, Sr. Presidente,

nenhum de nós sabe o que o governo quer com a proposta apresentada. Nem o

próprio governo.

Hoje  estive  num  encontro  para  a  negociação  e  nele  estavam fazendo algumas

projeções de folha de pagamento. Não conseguimos entender como será daqui para

a frente a questão da remuneração da educação. E o projeto vai ser votado. Pelo

visto  vai  ser  votado.  E  estaremos,  Deputado,  logo  no  início  do  ano,  tratando  do

mesmo assunto outra vez. Vamos tratar do mesmo assunto, porque não tem lógica

votar  um projeto de  uma hora para a outra,  em menos de 24 horas,  mudando a

situação de 130 mil pessoas, porque os outros optaram pelo subsídio. Mas que sejam

os  350  mil,  porque  eles  vão  poder  reposicionar-se  na  carreira  de  acordo  com  o

projeto. Então muda-se a situação de 350 mil pessoas. São 420 mil pagamentos. E

isso me preocupa.

Essa  questão,  Deputado,  V.  Exa.  tem  tratado  com  muita  tranquilidade.  Tive

oportunidade de falar com o Governador anteontem que estão tratando a questão da

educação  como questão  de  governo.  E  isso  não  pode  ser  questão  de  governo,

porque o governo que aí está já errou um monte de vezes, o governo que aí está já

mentiu várias vezes, o governo que aí está não cumpre compromissos. E precisamos

tratar isso como questão de Estado. Que tivéssemos capacidade de apresentar à

categoria dos professores, à categoria da educação um projeto permanente como

questão de Estado e  não de governo,  porque amanhã esse governo sai  e  quem

entrar vai fazer outro projeto, outra mudança, deixando as coisas como estão, essa

insatisfação,  essa migalha que recebem hoje  os professores. Temos vergonha de
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dizer que estamos aqui lutando e fazendo esse movimento todo por causa de um piso

salarial  de  R$712,00.  São R$712,00,  20% a mais  que um salário  mínimo.  O seu

discurso, Sávio, tem toda essa coerência.

Estão  tratando essa questão séria  como uma questão do governo.  Tanto  é  de

governo  que  não  quiseram  discutir  comigo  e  com  o  Deputado  Rogério  Correia.

Porque nós fizemos propostas. Jamais foi apresentada uma contraproposta e muito

menos quanto  isso  custaria.  Eles  só  disseram:  “Custa  R$2.000.000.000,00,  custa

R$2.800.000.000,00.” Mas cadê os números? Os números, Deputado Almir Paraca,

não  foram  apresentados  à  Comissão  em  momento  algum.  A  Assembleia  ficou

praticamente 40 dias paralisada e não fizemos nada. No final, fomos desautorizados

a representar esta Casa. Deputado Sávio Souza Cruz, é com muita tristeza que digo

isso. No ano que vem, vamos ter que discutir o mesmo problema, porque, da forma

como foi encaminhado, ele não vai ser resolvido. Não fizeram a projeção da aplicação

desse projeto na carreira. Como muito bem disse a Beatriz, se tivessem discutido e

se ela tivesse convencida de que o projeto era bom para os professores, que era bom

para  a  categoria,  ia  dizer:  “Está  tudo  bem.  Temos  essas  projeções,  mas

concordamos.”  Mas  nem  isso  foi  feito.  Um  desrespeito  total  com  esta  Casa,

principalmente  com  aquela  comissão,  que  foi  enrolada  durante  várias  e  várias

reuniões. Fiquei um mês por conta disso para no final isso não valer nada. O governo

fez da forma que quis, do jeito que quis e volto a repetir: gostaria que várias pessoas

fizessem essa análise. Esse é um projeto da Sra. Renata Vilhena, não é nem da

Gazzola, que é a Secretária da Educação. Você mexe com a educação num projeto

que é elaborado na Secretaria de Planejamento. Tem todos os ingredientes para dar

errado. É muito mais do que um projeto de governo, é um projeto pessoal. Por isso,

tem todos os ingredientes para dar errado. Parabéns pela análise que o senhor fez.

Infelizmente, este é o momento que vive Minas Gerais.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Antônio Júlio que, com seu

aparte, engrandece muito esse modesto pronunciamento.

Deputado Rogério Correia, não entramos nem no mérito da discussão do subsídio,

do projeto do governo. O subsídio é uma forma de remuneração típica de quem não

tem carreira.
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Por  exemplo,  nós,  Deputados,  somos  remunerados  por  subsídio,  porque  se

estivermos em uma ou em outra Comissão, não precisamos ganhar mais por isso,

não precisamos ter quinquênio. Aquilo que os professores, que a imprensa, de forma

pejorativa, costuma chamar de penduricalho, são formas de administrar  a carreira

com as complexidades que ela tem. Por exemplo, é importante para o professor que

está na sala de aula receber o “pó de giz”, mas também é importante para o governo,

para assegurar o preenchimento de todas as aulas, aquele adicional que o professor

recebe na educação especial. Se o professor recebe subsídio, entre trabalhar numa

baia  ou  numa  classe  regular  ele  vai  trabalhar  na  classe  regular.  Então,  as

especificidades foram sendo construídas ao longo dos anos.  Agora,  querem tratar

disso  como  se  professor  não  tivesse  carreira,  como  se  não  houvesse  nenhuma

complexidade para ser contornada. O pior não é que se discuta, que se contradite, é

que  não  se  pode  sequer  analisar,  porque  não  se  pode  dar  tempo.  Qual  o

inconveniente  de  esse projeto ser  discutido? Posso ser  convencido de que estou

errado,  mas  não  suprassumo  da  subserviência.  Hoje,  Presidente  Deputado  Diniz

Pinheiro, vejo com tristeza esta Casa rastejando. Rastejando e se colocando fora da

sua  história.  Esta  Casa  tem  uma  história  de  altivez,  de  representação  popular.

Infelizmente, esta não é a história recente desta Casa. Mas se ninguém nos respeita,

Presidente, pelo menos nós, Deputados, temos de nos respeitar. E assim o fazendo,

temos de lembrar que estamos respeitando o povo de Minas, que nos colocou aqui.

Não é para ficar aqui batendo palmas para qualquer coisa, homologando aquilo que

nem se leu. Que vergonha! Não há um Deputado aqui capaz de subir e falar o que

está nesse projeto. Nenhum, nenhum. E vamos votar porque está com data marcada,

porque o Governador disse que quer que ele seja votado hoje. E faremos isso, sim,

senhor. Por quê? Sabemos que o mensalão foi criado em Minas, no governo anterior,

do PSDB, do Dr. Eduardo Azeredo, que concebeu, projetou e construiu os primeiros

túneis do “valerioduto”. Será que voltaram, e não estou sabendo? Por que não se

pode nem discutir o projeto? Por que não se pode nem ler o projeto? Tem de votar

porque o seu amo mandou e faremos tudo o que ele mandar, faremos, sim, senhor?

Por quê?

Já está provado que o Governador mente. Não tem palavra. Não cumpre o que
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assina. Não tem compromisso com a educação, com a saúde, só com campanha de

Aécio. E esta Casa tem de ficar de olho nisso. Por quê?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sávio Souza Cruz, mais uma

vez parabenizo V. Exa. por se indignar. Acho que todos temos a obrigação de nos

indignarmos com o que está acontecendo e com o papel que, infelizmente, assume-

se,  de  homologar  aquilo  que  o  Governador  Anastasia  manda  fazer  -  aliás,

obedecendo àquele ex-Governador, hoje Senador Aécio Neves.

Gostaria de tomar um exemplo de V. Exa. sobre os números. Fizemos um estudo

sobre as propagandas e as peças publicitárias e constatamos que o ex-Governador

Aécio Neves gastou R$1.300.000.000,00 em propaganda, em peças publicitárias, em

seus mandatos.  Em  sua  principal  obra,  a  Cidade Administrativa,  ele  gastou  mais

R$1.300.000.000,00.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Fazendo um aparte ao aparte, cuidou para que a

obra da Cidade Administrativa fosse conduzida pelo Presidente da Codemig, que lhe

cede o “Aeroaécio”, da Banjet, para que ele possa voar o Brasil inteiro de jatinho de

empresário. Mas ele pode. Está tudo em casa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Só aí são R$2.600.000.000,00. É o que

diz a Secretária Renata Vilhena sobre o custo do projeto dos professores. Vejam bem,

professores.  A Cidade Administrativa e o gasto publicitário  dariam para,  até 2015,

resolver minimamente o que os professores reivindicam. Digo minimamente porque

ainda seria um salário baixo. Mas isso foi gasto em publicidade e em uma Cidade

Administrativa obsoleta, que tem dado vários problemas que têm ampliado os gastos.

Tudo isso, tanto a Cidade Administrativa - aí  parabenizo o Deputado Sávio Souza

Cruz,  que está  sempre  falando sobre  isso  -  quanto  as  peças  publicitárias  têm  o

objetivo de fazer a campanha de Aécio Neves como futuro Presidente da República

das elites brasileiras, sonho que as elites mineiras sempre tiveram e continuam tendo.

Lembro-me de outro  parceiro  dele,  Fernando Henrique Cardoso,  o  sociólogo que

afundou  o  Brasil,  que  disse:  “Esqueçam  o  que  escrevi”.  E  agora  vem  o  Prof.

Anastasia  e  diz:  “Esqueçam o que assinei”.  E  o  Aécio  Neves,  como não lê,  não

precisa nem pedir  para  esquecermos,  como disse Ciro  Gomes.  Esse é  o  quadro

colocado em Minas Gerais.
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Hoje, nosso poder de reação na Assembleia é pequeno. Ao enviar o projeto, em

setembro,  o  governo  pelo  menos  reconhecia  o  piso.  Tirava  da  carreira,  mas

estabelecia o piso de R$712,00, não é isso? A Beatriz lembrou isso muito bem. Nossa

Bia merece uma salva de palmas,  juntamente com os professores, pelo que vem

fazendo e lutando pela educação pública em Minas. Lembrava bem que no meio da

greve, em setembro, mandou um projeto ridículo, mas pelo menos falava no piso de

R$712,00. Deputado Sávio, a traição é tão grande que a greve acaba, forma-se uma

comissão, assina-se um acordo e liquida-se exatamente com o que os professores

fizeram durante 112 de greve, que é o vencimento-base. A indignação não deveria ser

só nossa, da Oposição.

O Deputado Sávio Souza Cruz tem razão: a Assembleia Legislativa deveria dizer ao

Governador que não se curvará e não fará parte da traição perpetrada pelo governo.

Pessoal, ele assinou o documento. Aqui está o papel assinado pelo Danilo de Castro,

e sou testemunha disso. O Deputado Pompílio Canavez é testemunha disso, assim

como o Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Governo. O Danilo de Castro

pegou aquele papel  e o levou ao Governador,  para saber se o Governador  podia

assiná-lo.  O Danilo  de Castro voltou e me disse que o Governador o autorizou a

assinar o documento. Queria que vocês prestassem atenção nisto: a assinatura do

Danilo  de Castro e do Governador do Estado estão ali  representadas. Trouxemos

esse documento assinado pelo Danilo de Castro, com a aquiescência do Governador,

para a Beatriz. Ela me perguntou se o documento valia alguma coisa. Eu disse que

deveria  valer,  pois  tinha  a  assinatura  do  Governador,  tendo  os  Deputados  como

testemunhas. Achava que valia, deveria valer, mas agora descubro que a assinatura

do Danilo, com a aquiescência do Governador, é um risco na água, desaparece.

Deputado André Quintão, como vamos trabalhar na Assembleia Legislativa agora?

Não tenho coragem de fazer parte de nenhuma comissão. Sr. Presidente, não me

peça para fazer parte de comissão alguma que tenha de fazer interlocução com o

governo.  Nós  perdemos  a  confiança.  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  se  a

Assembleia não se impõe, como vamos conversar com o governo sobre projetos de

lei  futuros?  É  melhor  anular  a  Assembleia  Legislativa.  Já  não  existe  o  papel  do

diálogo; já não podemos dialogar. Não confiamos mais um no outro. Não confio no
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governo;  não confio  na base do governo;  não confio  para nada,  nem para trazer

qualquer assinatura, para dar qualquer passo.

Eu e os Deputados Pompílio Canavez e Antônio Júlio íamos cair em uma armadilha

anteontem, porque não fomos sequer avisados de que o governo anunciaria algo que

já estava arrumado. Iríamos para a reunião, e depois os professores que estão aqui e

aqueles que estão nos ouvindo em casa poderiam dizer que os Deputados Rogério

Correia, Pompílio Canavez e Antônio Júlio, da Oposição, foram até lá e deram o seu

aval a essa proposta. Teríamos de explicar ao mundo que também fomos traídos.

Ainda bem que a Beatriz me ligou na hora do almoço e me perguntou o que eu iria

fazer  naquela  reunião,  porque o  governo já  marcou para anunciar  a  proposta  às

16h30min. Foi aí que liguei para o Danilo de Castro, que me disse que, realmente,

eles resolveram fazer o anúncio. Reclamei com ele que nem me comunicaram o fato,

que  eu  iria  até  lá  para  ser  traído,  para  fazer  parte  da  farsa  montada  contra  os

professores.

Realmente, não confio mais. Não tenho condições de trabalhar com confiança neste

governo,  em  absolutamente  nada.  Não  faço  parte  de  comissão.  Deputado  Dinis

Pinheiro, agora farei apenas o papel de oposição, oposição e oposição a tudo isso

que está colocado e no que for possível fazer, para que haja oposição consistente.

Deputado Sávio Souza Cruz, a oposição consistente terá de extrapolar a Assembleia;

tem de ir para as ruas, junto dos sindicatos e movimentos sociais; tem de ser uma

oposição que demonstre  ao  Brasil  a  farsa  publicitária  montada em Minas Gerais.

Essa oposição popular é a oposição que fazemos, e vamos triunfar. Podem saber que

vamos triunfar.  Essa vitória de vocês é parcial,  porque é a vitória da mentira, é a

vitória da traição, é a vitória da falta de palavra. Isso vai ser vitorioso hoje, mas será

derrotado a médio prazo em Minas Gerais, com certeza, porque estaremos aqui para

denunciar. Nós todos, do PT, do PMDB e do PCdoB, minuto a minuto, denunciaremos

a farsa montada contra os professores e contra o Estado de Minas Gerais.

Parabéns, Deputado Sávio Souza Cruz, por estar sempre abordando essa questão.

O Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Obrigado,  Deputado Rogério  Correia.  Já  que

estou com o tempo esgotado,  preciso apenas de alguns segundos para dizer  -  o

Deputado Rogério Correia deve lembrar-se - que, ao ser convidado a participar das



1713
____________________________________________________________________________

negociações,  eu me recusei,  porque já  tinha o sentimento,  hoje apresentado pelo

Deputado  Rogério  Correia,  de  absoluta  descrença  nesse  governo.  Mas  a  minha

surpresa, a minha decepção maior é ver a Assembleia participar disso.

No futuro, vamo-nos lembrar do dia 23/11/2011 como o dia em que a Assembleia se

ajoelhou de forma escancarada, não diante da vontade, mas diante do capricho do

Governador, que quer ver esse projeto aprovado hoje. É como se ele dissesse: “Para

amanhã não serve, tem de ser hoje”.  E se alguém disser que os Deputados não

leram, ele vai responder: “Não precisa ler, têm de fazer o que eu mandar, o que o

Aecinho mandou”.

Diante disso, vamos apresentar um projeto de lei transformando o dia 23/11/2011 no

“dia da vergonha da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente – A Presidência,  nos termos do art.  21 do Regimento Interno,

prorroga esta reunião até às 13h59min. Com a palavra,  para discutir,  o Deputado

André Quintão.

O Deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  trabalhadores  da

educação, já começo o meu discurso feliz com a presença dos trabalhadores. Poder

Legislativo que se preze não vota com portas fechadas, mas às claras e com o povo

presente nas galerias. Muita gente lutou duro, entregando a própria vida para que

tivéssemos uma democracia, ainda que imperfeita. O Poder Legislativo deve sempre

trabalhar às claras, cada um assumindo a posição que irá defender no Plenário. Por

isso cumprimento os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que são exemplos

de cidadania, resistência e compromisso com a educação, e não de outra coisa. Aliás,

esses trabalhadores podem, devem e têm todo o direito de acompanhar os trabalhos

da Assembleia Legislativa.

Sr. Presidente, de fato hoje é um dia importante para a Assembleia, porque não

estamos aqui analisando simplesmente mais um projeto. O que estamos discutindo

tem uma dimensão histórica que muitos ainda não compreenderam. Vou falar do piso

e  da  forma  como esse  projeto  e  a  nova  proposta  do  governo  chegaram  a  este

Plenário.

Ao longo desses últimos dois anos, discutimos a efetivação de uma mudança que



1714
____________________________________________________________________________

sinaliza para uma dimensão estratégica de valorização da educação como política

pública  de  qualidade,  com  a  adoção  do  piso  nacional  da  educação.  É  isso  que

estamos há dois anos discutindo. Não é por capricho de ninguém que fazemos essa

proposta,  mas  em  cima  da  leitura  de  que  nenhum  país  adquire  emancipação  e

soberania  sem  educação  de  qualidade  em  todos  os  níveis,  e  isso  implica  a

valorização  dos  trabalhadores  da  educação.  Seremos  contra  esse  projeto,  assim

como também somos contra a nova proposta do governo por vários motivos, mas vou

falar do principal.

A lógica da proposta e desse debate ao longo de dois anos, nesta Casa, é uma

lógica que não fortalece o piso, e, sim, uma lógica que tangencia e contorna a adoção

e  a  defesa  do  piso  nacional  da  educação.  Esse é  o  debate  que devemos  fazer

inicialmente.  No  Brasil,  rememorando  pontos  da  nossa  história,  Deputado  Paulo

Lamac,  houve  quantas  propostas  em  que  segmentos  em  geral,  conservadores  e

elitistas,  sempre tinham um arsenal  de desculpas e argumentos para não efetivar

aquela mudança muitas vezes institucional?

Até na abolição, até na discussão do fim da escravidão, os proprietários queriam

discutir direito adquirido sobre a propriedade dos escravos. Na década de 30, quando

discutimos a  legislação trabalhista,  muitos  diziam que essa legislação impediria  e

emperraria o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Quando discutíamos a

Constituição de 88 e as políticas subsequentes, muitos falavam dos neoliberais, da

hegemonia, principalmente a partir do governo Collor de Mello.

Temos de reformar a Constituição, porque esta, como está, quebrará o País. Se o

Brasil não tivesse, nos últimos anos, trilhado o rumo da justiça social e das políticas

públicas sociais, quem quebraria o Brasil seria o neoliberalismo, e não as políticas

públicas  sociais,  que  são  a  âncora  e  o  contraponto  das  crises  econômicas,  que

afrontam todo o mundo, até mesmo a velha Europa. Sempre foi assim.

Agora vem a proposta do piso. A reação inicial é a de que não é possível pagar o

piso. Dizem que o piso vai quebrar o País, que o piso é isso, que o piso é aquilo. E

vem o principal, nesse período todo: proposta que vai, proposta que vem. Sempre se

buscam formas para não assumirem o piso. Hoje vi vários companheiros, além de

diversas pessoas talvez não tão bem informadas, dizerem que o sistema único de
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remuneração é o mais adequado. Concordo com isso. Então vamos adotar o piso na

carreira. Por que a alternativa não foi a fixação do piso para a carreira ao invés do

subsídio? Porque o Supremo Tribunal ainda não havia julgado. A expectativa era, em

2010, que o subsídio pudesse ser um artifício para que o piso não fosse adotado. A

partir do momento que o Supremo se posicionou, tornou-se importante a convivência

do  piso  com  o  subsídio.  Não  fomos  nós,  não  foi  o  Sind-UTE,  não  foram  os

trabalhadores da educação que defenderam essa forma diferenciada. Essa foi uma

estratégia deliberada para não se cumprir o piso nacional em Minas Gerais. É isso

que  estamos  discutindo  aqui  hoje.  Por  isso  o  nosso  posicionamento  tem  de  ser

coerente com o que defendemos, que é o piso nacional.

Tenho a liberdade de dizer aos companheiros e às companheiras da educação o

que disse no ano passado, naquele momento tenso. Preferia que o Estado afirmasse

que o piso  é  importante  e  que abrisse  as  contas.  Poderíamos discutir  o  impacto

efetivo do piso, assim como dialogar com os trabalhadores com lealdade. Se não

fosse possível fazer algo de forma imediata, que discutíssemos uma proposta gradual

e proporcional. Devemos assumir a defesa do piso para que não fiquemos nesse vai

e volta, vai e volta sempre.

Tratarei de um episódio mais recente em relação ao final da greve, concordando

com  os  colegas  Deputados  e  Deputadas  que  me antecederam.  A greve histórica

terminou com a mediação da Assembleia,  e essa mediação tinha um sinal  claro.

Como parcela dos trabalhadores em educação não abriam mão, e com razão, do

posicionamento  na  carreira,  do  piso  -  isso  estava  escrito  -,  a  comissão discutiria

formas de se aperfeiçoar o projeto para garantir que aquelas pessoas tivessem tal

piso. Isso inspirou o debate no âmbito da comissão.

Ora, se a comissão não chegou a um acordo, seria mais correto com a Assembleia

Legislativa, com o Sindicato e com os trabalhadores que essa comissão, ela própria...

De quantas comissões participamos e não chegamos a uma proposta consensual?

Mas isso deveria ser dito  no âmbito da comissão,  isso deveria ser comunicado à

comissão, ao Sindicato e ao Presidente da Assembleia, porque participaram dessa

mediação. Concordo com os Deputados que abordaram esse aspecto, e ontem disse:

se havia uma sinalização de que a proposta reconheceria o piso na carreira, se não
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se chegou a um acordo, que, então,  confrontasse as propostas em Plenário, sem

abrir mão do princípio do piso na carreira. Mas isso não aconteceu. Portanto estamos

aqui  hoje fazendo essa reflexão com os  Deputados  e  as  Deputadas  da base de

governo. Há outros aspectos, que, aliás, o Deputado Sávio Souza Cruz já mencionou.

Essa proposta é complexa e será votada em cima da hora, mas temos posição sim.

Do jeito que ela chegou, votaremos contra, porque não atende os trabalhadores e

trabalhadoras da educação, nesse momento.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  André  Quintão.

Quero parabenizar V. Exa. pela coerência, pela história e pelo empenho travado em

defesa dos trabalhadores da educação. Gostaria apenas de destacar um ponto que

não mencionei  na minha fala,  em outro momento:  a  dimensão do desrespeito do

governo com todo esse processo. O governo desrespeita uma lei federal votada pela

Câmara  Federal.  Naquela  época,  era  Deputado  Federal  e  membro  titular  da

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Participamos de todo o debate,

das discussões acerca da lei do piso nacional, votamos na comissão e aprovamos no

Plenário. Ela foi ao Senado, voltou, e o Presidente Lula sancionou-a. O governo do

Estado  desrespeita  a  Câmara  dos  Deputados  e,  desrespeitando-a,  também

desrespeitou  toda  a  base  ligada  ao  governo  do  Estado,  que  são  os  Deputados

Federais de Minas ligados ao Governador. Eles votaram conosco o piso salarial, na

Câmara  Federal.  Também  naquela  época,  os  Senadores  ligados  ao  governo  do

Estado aprovaram a lei. Desrespeitaram o ato do Presidente da República e, depois,

a mais alta corte da Justiça deste país, o Supremo Tribunal Federal. Desrespeitaram

a decisão do STF, que considerou constitucional a lei do piso. Depois, como se não

bastasse,  desrespeitaram a  decisão desta  Casa,  que designou a criação de uma

comissão  para  tratar  desse  assunto,  mas,  antes  de  ela  concluir  o  seu  trabalho,

simplesmente  enviaram  a  esta  Casa  um  projeto  que  acaba  com  a  carreira  do

trabalhador da educação. Então há um total desrespeito, porque, na verdade, essa

questão  até  extrapola  a  disputa  política  com  a  Oposição.  O  governo  do  Estado

desrespeitou os seus próprios representantes que participaram da votação do piso,

em  Brasília.  Então,  de  certa  forma,  por  meio  dos  seus  representantes,  dos  seus

aliados,  o  governo  deveria  –  ele  foi  representado  na  Câmara  Federal,  ele  foi
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representado no Senado – reconhecer o piso salarial nacional da educação; e não foi

a isso que assistimos. Houve perseguição, corte de ponto, desrespeito. O governo do

Estado  quer  fazer  desta  Casa  sua  caixa  de  ressonância,  não  respeitando  a  sua

altivez  e  autonomia.  Ele  quer  obrigar  que a sua base aliada posicione-se  sem o

menor critério, sem aprofundamento dessa discussão nas comissões de mérito desta

Casa, como a de educação. Ou seja, passa em cima de tudo e de todos. Então quero

apenas lembrar esse ponto.

Certamente votaremos contra esse projeto, que é um absurdo, uma indecência, um

desrespeito, uma humilhação para os nossos professores e professoras, que estão

nessa luta, nesse sacrifício, há tanto tempo. Já não basta um salário de fome, um

salário miserável, ainda têm de se submeter a tudo isso para poder fazer valer uma

lei. Não estamos lutando pela aprovação de nada, já está votado, é lei, há que se

cumpri-la simplesmente. Os Estados têm de cumprir a lei. A imprensa nacional tem

exposto que Minas não respeita  absolutamente  nada da lei  federal.  O Estado de

Minas  não  obedece  à  lei  em  nenhum  dos  seus  pontos.  Isso  realmente  é  uma

vergonha muito grande para o nosso Estado e muito mais ainda para nós, que somos

representantes do povo. Na verdade, não são apenas os professores e esta Casa

que estão sendo traídos, mas toda a população de Minas Gerais.  O governo está

utilizando  o  orçamento  público  para  fazer  disputa  política  e  enfrentamento  do

sindicato  e  também  dos  tão  sofridos,  humilhados  professores,  professoras  e

trabalhadores  da  educação.  Queria  destacar  a  dimensão  do  desrespeito,  da

humilhação e da vergonha que sentimos neste momento pela forma que o governo

trata uma questão tão importante, que é a educação, o futuro deste Estado.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Vamos continuar no enfrentamento até as

últimas  consequências.  Com certeza,  essa luta não para  por  aqui,  haverá  muitos

outros  momentos.  Ela  certamente  vai  continuar.  Só  vamos  parar  quando

conseguirmos implementar  o piso,  que já é muito pouco. O piso salarial  nacional,

como disse o Deputado Quintão, destina-se simplesmente a resgatar o mínimo de

dignidade  e  começar  uma  nova  história,  a  fim  de  alcançarmos  a  tão  sonhada

educação de qualidade neste país. A partir desse mínimo, avançaríamos ainda mais.

Mas nem esse mínimo,  que é lei  federal,  o  governo do Estado não cumpre.  Não
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mantém a sua própria palavra nem sua assinatura, já que assinou um acordo, um

documento, e sua palavra tem de valer. E o povo confiou. Ele é o Governador do

Estado de Minas Gerais.

Haverá outras discussões, mas o nosso apelo é para que seja retirado o caráter de

urgência do projeto, a fim de que retomássemos a discussão e a negociação e para

que o governo tivesse oportunidade de resgatar o mínimo de credibilidade que ainda

lhe  resta,  mostrando  que  tem  palavra,  que  tem  moral  e  que  respeita  os  nossos

professores e professoras. Parabéns, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Elismar.

O  Deputado  Almir  Paraca  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  colegas

parlamentares, trabalhadores da educação aqui presentes, público que nos assiste,

neste momento estamos com um sentimento de anacronismo, esse deslocamento

que em alguns momentos nos acomete nesta Casa, a casa do povo de Minas Gerais,

quando  fica  difícil  compreender  o  que  está  acontecendo.  Estamos  partindo  para

tomar uma decisão. A Assembleia de Minas vai se posicionar numa matéria que é de

absoluto interesse do povo de Minas Gerais. Ninguém tem dúvida disso. Muitos já

disseram, e é pacífico o entendimento de que, quando se trata da educação de modo

especial,  não  estamos  tratando  dos  interesses  exclusivos  do  espaço  escolar.

Portanto, não se trata de interesses exclusivos dos professores, dos profissionais da

educação nem tampouco dos interesses dos estudantes, dos seus pais e familiares,

mas do interesse do conjunto da população de Minas Gerais. Não dá para admitir que

apreciemos a matéria e tomemos a decisão de costas para o povo mineiro, porque é

isso  que  está  ficando  absolutamente  evidente  em  todos  os  pronunciamentos  e

análises que se sucederam na manhã de hoje e na tarde em que já nos encontramos.

E certamente vamos continuar noite adentro, com muita probabilidade de avançarmos

madrugada adentro nessa matéria.

Queria alinhavar um pouco das falas no sentido do princípio da lei, pois essa é a

grande questão. O Deputado André Quintão fez um apanhado muito claro e objetivo,

demonstrando o seguinte: o que se discute é o princípio. É piso ou não? É piso, tem

que ser piso, porque a dúvida não paira mais. A lei já é muito clara, portanto não se

pode duvidar de seu princípio. Mais do que isso, os tribunais já se manifestaram. O
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que se refere à interpretação do espírito da lei já está pacífico, porque os tribunais já

se manifestaram. Precisamos, de fato, esgotar todo esse esforço para equacionar a

questão  do  piso  em  Minas  Gerais.  Caso  contrário,  como  já  foi  dito  por  vários

companheiros, não irá acabar hoje, independentemente do resultado, a não ser que o

governo retire o regime de urgência e abra para que de fato a discussão seja feita

com  transparência  absoluta,  na  linha  do  que  propõe o  Deputado  André  Quintão,

admitindo que o espírito da lei é de fato o piso e que subsídio não resolve, pois não é

piso, não preserva a carreira dos profissionais de educação.

O Deputado André Quintão sabe muito bem que sou funcionário do Banco do Brasil.

Entrei  nessa  instituição  por  meio  de  concurso  público,  da  mesma forma  que  os

profissionais da educação de Minas Gerais. Como é possível, nós que passamos por

processo  de  seleção,  fizemos  todo  um  acordo  de  trabalho,  termos  a  carreira

simplesmente suprimida de uma hora para outra, num ato unilateral? Não é possível

admitir  isso.  Sabemos  que  apenas  com  a  adoção  do  piso  iremos  pacificar  essa

questão. Esperamos que,  durante à tarde,  à noite,  de madrugada,  se necessário,

consigamos um entendimento. Caso contrário, haverá um vitória do governo, ao final

do processo, e ano que vem voltaremos, aliás, enquanto não for resolvido. Ano que

vem, 2013, 2014, até que se resolva. O Estado está afrontando a lei de forma clara e

objetiva. Sabemos que os profissionais da educação do Estado de Minas Gerais não

irão descansar,  enquanto não tiverem seus direitos resgatados. Isso é óbvio. Qual

categoria que tendo plena consciência e convivendo com as dificuldades estruturais

da educação, como convivemos em Minas Gerais, irá abrir mão de seus direitos e

não vai retomar a luta, como já demonstraram este ano? Deputado André Quintão, o

mais importante fato ocorrido em Minas Gerais em 2011 foi a retomada da luta dos

professores, a retomada da luta pela educação em Minas Gerais. Certamente, essa

luta não irá parar por aqui, portanto a Bancada do PT, os Deputados do PMDB e os

Deputados Carlin Moura e Celinho do Sinttrocel, do PcdoB, iremos continuar nesse

esforço, porque não temos outra coisa a fazer a não ser nos alinharmos nessa grande

luta do povo de Minas Gerais. Teria outras considerações a fazer, mas teremos outros

momentos. Devolvo a palavra ao Deputado, convicto de que essa é uma bandeira

importantíssima não só para Minas, mas para o Brasil. A lição que o governo está
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dando nesse processo, o aprendizado que sairá de tudo é muito negativo.

Isso deseduca, é contra a cidadania, é contra essa noção de que o Estado existe

para proporcionar uma vida de melhor qualidade à população, e desestimula toda

essa  noção  de  civismo  e  de  coisa  pública,  que  deve  ser  a  primeira  e  principal

orientação do Estado, do poder público. Esperamos que, ainda durante o dia de hoje,

consigamos sensibilizar, retomar a discussão e colocá-la no eixo necessário. Muito

obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  –  Obrigado,  Deputado  Almir  Paraca.  Estamos

sintonizados com essa compreensão. Já falei do piso e desse princípio. Reitero aos

telespectadores,  a  quem nos  acompanha  neste  Plenário  e  aos  Deputados  que a

adoção do piso é uma tentativa estratégica inicial de fortalecimento de uma política

pública.  Não  podemos  desconsiderar  isso.  Minas  Gerais  é  um  Estado  muito

importante  na  Federação  para  ser  um  sustentáculo,  e  não  um  entrave  para  o

fortalecimento do piso. Este é o primeiro ponto.

O  segundo  ponto  é  o  seguinte:  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  mencionou  a

complexidade da proposta e o exíguo tempo. Deputado Sávio Souza Cruz,  trouxe

alguns pontos e seria até mais enfático, mas adotarei certa prudência em face da sua

exposição. Deixarei isso como reflexão para a Assembleia Legislativa e para quem

nos acompanha. Além de o subsídio afrontar a lógica do piso, pelo que estudei de

ontem  para  hoje  da  proposta,  percebi  que,  da  forma como está  posta,  a  própria

carreira,  no  reposicionamento,  reduz  percentuais  de  níveis  e  graus.  Isso  é  um

prejuízo.  E  também  retira  a  possibilidade  de  direitos  legitimamente  conquistados,

como quinquênio, biênio e adicional trintenário. Deputado Rogério Correia, fica uma

pergunta: foi previsto o reajuste de 5% para abril de 2012, e o governo federal incluiu

no Orçamento para o ano que vem que o recurso que pode ser destinado à elevação

do piso nacional pode atingir, pela variação custo-aluno, 16%. Essa é outra diferença.

Para ficar nessas três questões: direitos, diferença de reajuste e o próprio prejuízo

na carreira, para mim não adianta comparar o subsídio de uma professora com o de

outra, pois amanhã será outro dia, mas a lógica do piso é importante. Talvez essa

seja a incompreensão de muitos. Deputado Almir Paraca, tenho a sensação de que o

governo pode e talvez tenha um dispêndio com essa proposta igual, pouco superior
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ou até inferior, mas muito próximo do que teria se adotasse o piso na carreira. Essa é

a questão. O governo diz que não tem jeito nenhum, não dá, há o Orçamento e a lei,

mas, abrindo as contas, podemos discutir na comissão. Deputado Rogério Correia, V.

Exa.,  muito  atuante,  participou  dessa  comissão,  e  chegamos  até  a  discutir  na

bancada, mas sem abrir mão da lógica do piso.

Sinto que essa proposta, que pega no início o piso e depois joga para o subsídio,

incorpora e tal,  terá um dispêndio,  não resolverá o problema, gerará um clima de

insatisfação, e é ruim para a Assembleia Legislativa, pois ela participou da mediação.

Deputado, o montante disponibilizado pode ser o mesmo, e o resultado pode ser

negativo.  Não  é  demérito  para  ninguém  recuar.  Não  discutirei  se  isso  aconteceu

porque a comissão agiu dessa maneira, porque o sindicato fez dessa forma e porque

a Secretária disse aquilo.

Isso faz parte da negociação, porque cada um tem sua estratégia, tanto governo

quanto educadores. Estou falando como Deputado da Assembleia e disse isso ontem,

numa reunião com vários líderes e o Presidente. Ainda há tempo, não de mexer na

questão do subsídio,  mas,  quem sabe,  de  resgatarmos  a negociação do piso  na

carreira, ainda que limitado a esse impasse. Vamos considerar o impacto disso e

vamos discutir o piso na carreira, com aquele montante, mas sem abrir mão do piso.

Deixo essa proposta para os Deputados da base estudá-la.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado,  podemos  colocar  nesse

raciocínio  que,  para  o  ano que vem,  virá  para  Minas  um repasse do Fundeb,  já

garantido em orçamento. Liguei ontem para os Deputados Federais Gilmar Machado

e Padre João, e eles confirmaram que já está no orçamento o repasse do Fundeb

para Minas Gerais, de R$1.150.000.000,00. Haverá recurso para que o piso, de fato,

seja estabelecido.

O  Deputado  André  Quintão*  –  Muito  obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  Sr.

Presidente, como meu tempo está encerrado, agradeço a atenção de todos e deixo

uma  palavra  de  reconhecimento.  Desde  que  os  portugueses  aqui  chegaram,

maltratando os nossos povos indígenas, e depois registrando essa página terrível da

escravidão,  nenhuma  conquista  foi  feita  sem  luta.  Parabéns  a  vocês,  que  estão

lutando por uma educação de qualidade no Brasil.
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- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

EMENDA Nº 3

O “caput” do art. 13 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 13 – O valor do vencimento básico constante no nível e no grau inicial das

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, a Lei nº

15.784/2005 e os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, não poderá ser

inferior ao piso salarial profissional nacional a que se refere a Lei Federal nº 11.738,

de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de

trabalho e mantida a proporcionalidade entre os demais valores das tabelas vigentes

na data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 4

Dê-se ao “caput” do art. 13 a seguinte redação, acrescentando-se a ele o seguinte

parágrafo e renumerando-se os demais:

“Art. 13 - O vencimento básico do servidor ocupante dos cargos das carreiras de

que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, e os incisos X e XI do

art. 15.301, de 2004, posicionado no regime remuneratório anterior à Lei nº 18.975,

de  2010,  tem  como  valores  iniciais  de  carreira  os  dispostos  no  Anexo  Tabela

Remuneratória  de  Vencimento  Básico,  sendo  reajustados  de  acordo  com  o  piso

salarial profissional nacional a que se refere a Lei Federal nº 11.738, 16 de julho de

2008.

TABELA REMUNERATÓRIA

(a que se refere o art. 13 da Lei nº de 2011)

* - A Tabela Remuneratória, a que se refere o art.  13 da Lei nº …, de 2011, foi

publicada no  “Diário do Legislativo”, de 29.11.2011.

§ ... - O posicionamento na tabela relativo ao tempo de efetivo exercício no cargo

será implemento em etapas na seguinte ordem de nível de escolaridade:

I - até 1º de dezembro de 2013 serão posicionados os servidores com ensino médio

e licenciatura curta;
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II - até 1º de dezembro de 2014 serão posicionados os servidores com licenciatura

plena;

III - até 1º de dezembro de 2015 serão posicionados servidores com especialização,

mestrado e doutorado.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Carlin Moura

EMENDA Nº 5

Altere-se o Anexo I a que se refere o art. 4º do Projeto de Lei nº 2.355/2011:

“ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei nº de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

* - A tabela a que se refere o art. 4º da Lei nº …, de 2011, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 29.11.2011.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O grupo de trabalho ALMG-ADEOMG concluiu que deve ser garantido,

como padrão econômico da remuneração do Diretor de Escola, a compensação da

impossibilidade de exercício de dois cargos licitamente acumuláveis,  bem como a

dedicação exclusiva. Por essa razão, qualquer vencimento pelo exercício do cargo de

Diretor de Escola, visto que seu titular estará impedido de acumular dois cargos e

deve dedicar-se com exclusividade, tem que corresponder a, no mínimo, três cargos

de Professor PEB I-A.

Para  comprovar  como  são  insuficientes  tais  reajustes,  imaginemos  apenas  a

impossibilidade de acúmulo de cargo. Assim, o valor do subsídio, em janeiro de 2012,

previsto para o professor com licenciatura plena, no início da carreira (PEB I-A), com

jornada de 24 horas, é de R$1.386,00. Como o professor pode acumular licitamente

dois cargos, em início de carreira seu subsídio poderá alcançar R$2.772,00.

Observe-se que, mesmo sem considerar-se a dedicação exclusiva, apenas levando

em conta a impossibilidade de acúmulo, não valerá a pena desempenhar a função de
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Diretor em escolas menores.

O Diretor DVI, caso opte por não assumir direção da Escola e continuar lecionando

nos dois cargos, ganhará R$132,00 a mais:

* - O quadro demostrando a argumentação acima referida foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 29.11.2011.

Observe-se ainda que a hora de trabalho do Secretário de Escola em exercício em

escolas maiores (R$68,83) será maior do que a hora de trabalho do Diretor de uma

escola de menor porte (R$66,00).

A única classe de Diretor de Escola a receber conforme o parâmetro apontado pelo

grupo de trabalho ALMG-ADEOMG (três vezes o valor do subsídio de Professor PEB

I-A) é o Diretor cuja escola conte mais de 1.500 alunos.

Acontece que esse valor não deve ser o teto dos subsídios de Diretor de Escola.

Pelas razões apontadas, esse valor deve ser o piso, o valor mínimo pelo desempenho

do cargo de Diretor de Escola.

Assim, a título de sugestão, propomos que o escalonamento seja realizado a partir

do critério já demonstrado, a saber, três vezes o valor do subsídio de Professor PEB

I-A.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier no Projeto de Lei nº 2.355/2011 o seguinte dispositivo:

“Art.  …  -  O  vencimento  dos  Diretores  de  Escola  que  optarem  pelo  sistema

remuneratório  será  correspondente  a  dois  vencimentos  do  cargo  de  origem  do

servidor  mais  50%  (cinquenta  por  cento)  de  dedicação  exclusiva,  acrescido  de

direitos e vantagens de seu cargo, conforme a lei.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Carlin Moura

EMENDA Nº 7

O art. 7º do Projeto de Lei nº 2.355/2011 fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 7º – (...)

Parágrafo único - Nas hipóteses legalmente permitidas de acumulação de cargos

de provimento efetivo, o afastamento do exercício de um dos cargos para dedicar-se

com exclusividade ao desempenho do cargo em comissão de Diretor de Escola a que
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se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de Diretor de Escola do

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de que trata do art. 8º-D da Lei nº 15.301, de

2004, não será considerado afastamento para atender a interesse próprio na forma

do art. 31 da Lei Complementar nº 64, de 2002.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O  professor  titular  de  dois  cargos  efetivos  recolhe  contribuições

previdenciárias  distintas  para  cada  um  deles.  O  Estado,  por  sua  vez,  também

deposita a contribuição patronal relativa a cada um dos cargos.

O problema tem início quando esse professor,  titular  de  dois  cargos  efetivos,  é

eleito Diretor de Escola. Como o cargo de Diretor de Escola tem jornada de 40 horas,

em regime de dedicação exclusiva, o professor é obrigado a afastar-se do segundo

cargo para, assim, desempenhar o cargo de Diretor.

Entretanto, este cargo do qual o professor se afastou fica em situação de grande

desvantagem,  pois  o  segundo  cargo  fica  parado  na  carreira,  sem  fazer  jus  a

progressões  e  promoções;  e  para  que  não  ocorra  atraso  na  aposentadoria  do

segundo  cargo,  o  professor  é  obrigado  a  arcar  com  o  seu  próprio  recolhimento

previdenciário (como se na ativa estivesse) e, ainda, com o recolhimento da parte

patronal.

É antiga a reivindicação dos Diretores de Escola que possuem dois cargos efetivos

para que se solucione essa questão.

Nesse sentido,  foi  motivo de grande satisfação para  a  categoria  verificar  que o

documento intitulado “Propostas para o aperfeiçoamento do subisídio da Educação

Básica” continha a seguinte afirmação: “Em consonânsia com tal afirmação, constou

o Projeto de Lei nº 2.355, de 2011, o seguinte art. 7º, que trata do aproveitamento do

“período de efetivo exercício do cargo de Diretor de Escola para fins de contagem de

tempo para progressão, promoção e aposentadoria em mais de um cargo:”

Entretanto,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011  continuou  silente  quanto  ao  “fim  do

pagamento da parte patronal no segundo cargo”, conforme previsto no documento da

Seplag.

Faz-se  necessário  corrigir  tal  omissão  pois,  caso  contrário,  o  Estado  (Ipsemg)
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continuará a cobrar dos Diretores de Escola o recolhimento da parte patronal sob o

argumento de aplicação do art. 31 da Lei Complementar nº 64, de 2002:

“Art.  31  –  O  segurado  ativo  que,  para  atender  a  interesse  próprio,  deixar  de

perceber  vencimento  temporariamente  deverá  recolher  as  contribuições  mensais

previstas nos arts. 29 (segurado) e 30 (do Estado), durante o tempo do afastamento.

Parágrafo único – O tempo a que se refere o “caput” deste artigo será contado para

efeito de aposentadoria.”

Com a  presente  proposta  de  emenda ao  projeto,  será  possível  evitar  que seja

descontada  a  contribuição  previdenciária  patronal  dos  Diretores  de  Escola  que

tenham dois cargos efetivos.

EMENDA Nº 8

O art. 11 do Projeto de Lei nº 2.355/2011 passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo, renumerado-se os demais:

“Art. 11 - (…)

§ 3º - Aplica-se aos servidores de que tratam aos incisos VII, VIII, IX, X e XI do art.

1º da Lei  nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, ativos e inativos, posicionados no

regime remuneratório anterior, o disposto na Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 9

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

“Art. 4º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de fevereiro de

2012, os valores dos subsídios constantes das tabelas das carreiras a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 10

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em etapas,

no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2015.”.
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Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 11

Suprima-se o inciso VII do art. 24 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 12

O § 4º do art. 14 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

§ 4º  -  O reposicionamento de que trata o “caput”  será formalizado por meio de

resolução da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 13

O § 4º do art. 14 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

§ 4º  -  O reposicionamento de que trata o “caput”  será formalizado por meio de

resolução conjunta do Comandante-Geral da Polícia Militar e da Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 14

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em etapas,

no período de 1º  de janeiro  de 2012 a 1º  de janeiro  de 2014,  conforme critérios

definidos em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 15

O art. 4º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 4º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de março de

2012, os valores dos subsídios constantes das tabelas das carreiras a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 16

Inclua-se onde convier:

“Art. … - As tabelas do Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, serão

reajustadas anualmente nos mesmos percentuais do piso salarial profissional a que

se refere a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 17

O inciso II do art. 13 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (…)

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor da soma do vencimento básico correspondente à

tabela  de que o  Anexo V desta  lei,  reajustada no mesmo índice  do  piso  salarial

profissional a que se refere a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com as

vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos do art. 2º da Lei nº 18.975, de 2010,

a que fizer jus até 31 de janeiro de 2012.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 18

Suprima-se o § 2º do art. 1º.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 19

Suprima-se o inciso I do art. 24 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia
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EMENDA Nº 20

O § 3º do art. 14 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

§ 3º - A VTAP será recalculada na mesma data em que houver reajustes no piso

salarial profissional a que se refere a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 21

O “caput” do art. 13 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 13 - O valor do vencimento básico constante no nível e no grau inicial  das

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, a Lei nº

15.784, de 2005, e os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, não poderá

ser  inferior  ao piso salarial  profissional  nacional  a que se refere a Lei  Federal  nº

11.738, de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga

horária  de  trabalho  e  mantida  a  proporcionalidade  entre  os  demais  valores  das

tabelas vigentes na data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 22

Suprima-se o inciso VI do art. 24 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 23

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 2º – O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em etapas,

no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2014.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 24

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º - (…)

§ 2º – O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em etapas,

no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2013.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 25

Suprima-se o § 2º do art. 18.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 26

Suprima-se o inciso II do art. 24 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 27

Suprima-se o inciso III do art. 24 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 28

O art. 4º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - Ficam reajustadas em 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de

2012 os valores dos subsídios constantes das tabelas das carreiras a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 29

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em etapas,

no período de 1º  de janeiro  de 2012 a 1º  de janeiro  de 2013,  conforme critérios

definidos em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.
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Rogério Correia

EMENDA Nº 30

O § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” será implementado em 1º de

janeiro de 2012.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 31

O “caput” do art. 14 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - O reposicionamento de que trata o art. 13 será efetivado em 1º de janeiro

de 2014, e os efeitos remuneratórios dele decorrentes serão antecipados de forma

gradativa no período de 2012 a 2014.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 32

O § 4º do art. 14 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

§ 4º  -  O reposicionamento de que trata o “caput”  será formalizado por meio de

resolução do titular da Secretaria de Estado de Educação - SEE.”.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 2.355/2011

SUBSTITUTIVO Nº 1

-  O  teor  do  Substitutivo  nº  1,  encaminhado  pela  Mensagem  nº  140/2011,  do

Governador do Estado, foi publicado na edição do dia 23/11/2011.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória por subsídio das carreiras

do  Grupo  de Atividades  da Educação  Básica  e  das  carreiras  do  pessoal  civil  da

Polícia Militar e dá outras providências.

Art. 1º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que
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tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, que, na

data de publicação desta lei, estiver posicionado em tabela correspondente ao regime

do  subsídio,  fará  jus  à  revisão  do  posicionamento,  conforme o  tempo  de  efetivo

exercício no cargo de provimento efetivo ocupado na data de publicação desta lei,

nos termos de decreto.

§  1º  -  A aplicação do disposto  no “caput”  estende-se ao  servidor  efetivado nos

termos do art.  7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, e ao

servidor que passou para a inatividade em cargo das carreiras  de que tratam os

incisos  I  e  II  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  com  direito  à  paridade  e  que  estejam

posicionados em tabela correspondente ao regime do subsídio.

§ 2º - O novo posicionamento de que trata o “caput” poderá ser implementado em

etapas,  no  período de 1º  de  janeiro  de  2012  a 1º  de janeiro  de  2015,  conforme

critérios definidos em regulamento.

Art. 2º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores dos subsídios  constantes das tabelas  das  carreiras  a que se refere o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.

Art. 3º - O § 6º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º - (...)

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II desta lei.”.

Art. 4º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I - no grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, na data

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de subsídio; e

II - no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de vencimento

básico.”.
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Art. 5º - O § 3º do art. 15 da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I - no grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, caso o

servidor pertença às carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º desta lei e

receba sua remuneração sob o regime de subsídio; e

II - no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento

da promoção, caso o servidor receba sua remuneração sob o regime de vencimento

básico.”.

Art.  6º -  O servidor que fez a opção para retornar para o regime remuneratório

anterior à Lei nº 18.975, de 2010, nos termos do art. 5º da referida lei, e retornar ao

regime do subsídio  até  31  de  outubro  de  2011,  será  reposicionado  na  tabela  do

subsídio conforme os critérios definidos para o posicionamento de 1º de janeiro de

2011 previstos no art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 2º - Aplica-se ao servidor de que trata o “caput” o disposto no art. 1º desta lei.

Art. 7º - O subsídio do servidor ocupante dos cargos das carreiras da Lei nº 15.293,

de 2004, e os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, não poderá ser

inferior ao piso salarial profissional nacional a que se refere a Lei Federal nº 11.738,

de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de

trabalho.

Art.  8º – O valor do vencimento básico constante no nível  e no grau inicial  das

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, a Lei nº

15.784, de 2005, e os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, não poderá

ser  inferior  ao piso salarial  profissional  nacional  a que se refere a Lei  Federal  nº

11.738, de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga

horária  de  trabalho  e  mantida  a  proporcionalidade  entre  os  demais  valores  das

tabelas vigentes na data da publicação desta lei.

§ 1º - O servidor posicionado no regime do subsídio em decorrência do disposto no
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§ 3º do art. 5º da Lei nº18.975, de 2010, poderá optar pelo retorno ao regime anterior,

no prazo de trinta dias a contar da data de publicação desta lei.

§ 2º - A opção de que trata o § 1º deverá ser formalizada mediante requerimento,

em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos do órgão ou da

entidade do servidor  ou à Superintendência Regional  de Ensino -  SRE -  em que

estiver lotado.

§ 3º - O servidor que manifestar a opção de que trata o § 1º voltará a receber sua

remuneração com base nas vantagens a que fez jus em 31 de dezembro de 2010,

computando-se,  para  todos  os  fins,  o  tempo  decorrido  entre  a  data  do  primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 4º - A ausência de manifestação do servidor no prazo previsto no § 1º implicará a

decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 5º - A opção de que trata o § 1º surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 6º - Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a concessão, a revogação ou a

anulação,  judicial  ou  administrativa,  de  vantagens  com  vigência  anterior  a  1º  de

janeiro de 2011, será revisto o posicionamento.

§ 7º - O servidor que manifestar a opção de que trata o § 1º poderá requerer seu

retorno ao regime de subsídio nos termos definidos no art. 6º da Lei nº 18.975, de

2010.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 3

Dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O valor  do vencimento básico constante no nível e no grau inicial  das

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, a Lei nº

15.784, de 2005, e os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, não poderá
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ser  inferior  ao piso salarial  profissional  nacional  a que se refere a Lei  Federal  nº

11.738, de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação a carga

horária  de  trabalho  e  mantida  a  proporcionalidade  entre  os  demais  valores  das

tabelas vigentes na data da publicação desta lei.

Art. 2º - O servidor que fez a opção pelo regime remuneratório da Lei nº 18.975, de

2010, poderá retornar ao regime anterior no prazo de 60 dias.

Art.  3º  -  O art.  12  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  12  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no

qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:

I - vencimento básico ou provento básico;

II - gratificação de dedicação exclusiva de que trata o “caput” do art. 5º da Lei nº

10.797, de 1992.”.

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de

agosto de 2004, e de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de

que trata o art.  8º-D da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, estabelecida no

Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2012,

na forma do Anexo I desta lei.

Art.  4º  -  O art.  13  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica incorporado o

vencimento básico ou o provento básico.”.

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de
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janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º - Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

I  -  a  de Vice-Diretor  de Escola,  correspondente a 40% (quarenta  por  cento)  do

subsídio do cargo de Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº

18.975, de 2010, com jornada de trabalho semanal de trinta horas;

II - a de Coordenador de Escola, correspondente a valor proporcional ao número de

turmas, conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei, observado o

limite máximo de quatro turmas;

III - a de Coordenador de Posto de Educação Continuada - Pecon -, correspondente

a valor proporcional ao número de alunos, conforme a tabela constante no item V. 2

do Anexo V desta lei.”.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, a Lei nº 15.293,

de 2004, fica acrescida do Anexo V, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 6º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

Escola Estadual Cargo Diretor Subsídio

> 1.500 alunos D I 4.130,00
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1.000 a 1.499 alunos D II 3.717,00

700 a 999 alunos D III 3.530,56

400 a 699 alunos D IV 3.177,74

150 a 399 alunos D V 2.904,00

< 150 alunos D VI 2.640,00”

ANEXO II

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

Tabela de Subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Escola

Escola Estadual Cargo Subsídio

> 1.500 alunos SE I 2.065,00

1.000 a 1.499 alunos SE II 1.858,50

700 a 999 alunos SE III 1.765,28

400 a 699 alunos SE IV 1.588,87

150 a 399 alunos SE V 1.452,00

< 150 alunos SE VI 1.320,00”

ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 8º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

Nº de Turmas Gratificação

1 264,00

2 528,00

3 792,00

4 1.056,00

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada -
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Pecon

Nº de Alunos Gratificação

Até 99 264,00

de 100 a 199 528,00

Igual ou maior que 200 792,00”

SUBSTITUTIVO Nº 4

Dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória das carreiras do Grupo de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências.

Art.  1º  -  O art.  12  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  12  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no

qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:

I - vencimento básico ou provento básico;

II - gratificação de dedicação exclusiva de que trata o “caput” do art. 5º da Lei nº

10.797, de 1992.”.

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de

agosto de 2004, e de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de

que trata o art.  8º-D da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, estabelecida no

Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2012,

na forma do Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  O art.  13  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Os servidores ocupantes dos  cargos  de provimento  em  comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica incorporado o
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vencimento básico ou o provento básico.”.

Parágrafo único - A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar, a partir de 1º de

janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 3º - Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

I - a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a quarenta por cento do subsídio do

cargo de Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, de

2010, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;

II - a de Coordenador de Escola, correspondente a valor proporcional ao número de

turmas, conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei, observado o

limite máximo de quatro turmas; e

III - a de Coordenador de Posto de Educação Continuada - Pecon -, correspondente

a valor proporcional ao número de alunos, conforme a tabela constante no item V.2 do

Anexo V desta lei.”.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput”, a Lei nº 15.293, de 2004, fica

acrescida do Anexo V, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 4º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2011.

Rogério Correia

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO III
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(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

Escola Estadual Cargo Diretor Subsídio

> 1.500 alunos D I 4.130,00

1.000 a 1.499 alunos D II 3.717,00

700 a 999 alunos D III 3.530,56

400 a 699 alunos D IV 3.177,74

150 a 399 alunos D V 2.904,00

< 150 alunos D VI 2.640,00”

ANEXO II

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

Tabela de Subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Escola

Escola Estadual Cargo Subsídio

> 1.500 alunos SE I 2.065,00

1.000 a 1.499 alunos SE II 1.858,50

700 a 999 alunos SE III 1.765,28

400 a 699 alunos SE IV 1.588,87

150 a 399 alunos SE V 1.452,00

< 150 alunos SE VI 1.320,00”

ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 8º da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

Nº de Turmas Gratificação

1 264,00
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2 528,00

3 792,00

4 1.056,00

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada -

Pecon

Nº de Alunos Gratificação

Até 99 264,00

de 100 a 199 528,00

Igual ou maior que 200 792,00”

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  recebe

antecipadamente  as  seguintes  emendas  e  substitutivos  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.355/2011: vinte e cinco emendas do Deputado Rogério Correia, que receberam os

nºs 3 e 9 a 32, quatro emendas do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 4 a

7,  uma  emenda  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  recebeu  o  nº  8,  um

substitutivo do Governador do Estado, que recebeu o nº 1, e três substitutivos do

Deputado Rogério Correia, que receberam os nºs 2 a 4, e, nos termos do art. 211 do

Regimento  Interno,  designa  relator  das  emendas  e  dos  substitutivos  o  Deputado

Duarte Bechir, que terá o prazo regimental de 24 horas para emitir seu parecer.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer

uma  saudação  especial  aos  profissionais  da  educação,  que  estão  aqui,  na

Assembleia,  fazendo  uma manifestação  justa  e  digna  na  defesa  não  apenas  da

questão salarial, mas, sobretudo, na defesa da educação, do futuro de Minas Gerais,

que indiscutivelmente passa por isso.

Sr. Presidente, caros Deputados, considerando-se o tempo exíguo de que dispomos

até  o  encerramento  desta  reunião,  evitarei  repetir  aspectos  que  já  estão  sendo

discutidos pelos colegas parlamentares na análise do substitutivo apresentado pelo

Executivo.
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Gostaria de pontuar de maneira muito clara, especialmente para a população que

nos acompanha pela TV Assembleia, que fizemos um acordo com o governo num

momento grave pelo qual passava o Estado. Já eram 112 dias de greve, e o Estado

propôs um acordo. Temos aqui um termo assinado por representantes da Assembleia

Legislativa e por Secretários de Estado de Minas Gerais, que nos disseram muito

claramente que, se os professores terminassem a greve de imediato, o governo se

sentaria à mesa de negociação para discutir alterações na tabela. Este é o texto que

está posto aqui.

Iniciou-se o processo de negociação. A comissão foi formada de maneira diferente

do que a princípio foi resolvido: seriam seis parlamentares, mas acabaram indo oito, o

que  foi  muito  bom  -  pelo  menos  foi  o  que  pensamos.  Ao  fim  e  ao  cabo  desse

processo de negociação que surgia como solução para o impasse, para uma crise

que  o  Estado passava,  o  que ocorreu? A apresentação  unilateral  do  governo do

Estado de uma proposta que não apenas não observou o objetivo inicial de todos os

envolvidos  naquele  acordo,  como  também  trouxe  uma  novidade,  que  era  a

obrigatoriedade  de todos  os  profissionais  de  educação  se  adequarem ao modelo

preferido pelo Estado, que é o chamado subsídio.

Quero dizer-lhes que essa não é uma questão que interessa apenas à educação:

ela nos preocupa imensamente. Cheguei aqui a esta Assembleia Legislativa este ano;

este é o meu primeiro mandato parlamentar. Imaginava que o Parlamento mineiro,

especialmente na sua relação com o Executivo Estadual, fosse um espaço em que

acordos firmados fossem cumpridos. Lamentavelmente, descobri  que não funciona

assim. Se, hoje, os professores e esses Deputados que aqui estão, que assinaram

um acordo, que acreditaram que poderiam firmar um compromisso com o Executivo

Estadual, fomos enganados, amanhã poderá ser qualquer categoria e, certamente,

poderá e será o povo de Minas.

Os jovens de hoje usam umas expressões diferentes. Antigamente usávamos os

termos “pessoas sérias, corretas, cumpridoras de acordos”; hoje, os meninos gostam

de falar que “o papo é reto”, que “a conversa não faz curva”. Porém, infelizmente, o

que  estamos  vendo  e  constatando,  na  nossa  relação  com  o  Poder  Executivo

Estadual, é que aqui o papo faz curva, e faz mesmo. Hoje algo é apresentado de uma
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maneira; amanhã, aquilo não vale mais. Isso é muito preocupante, especialmente em

função de um discurso apresentado ao País inteiro de que aqui é a terra da fantasia,

é o Estado onde tudo funciona. Isso é uma vergonha.

Temos outros casos, como o valor que deveria ser investido em saúde. Eles dão um

jeitinho para parecer que é, mas, na verdade, não é. O investimento em educação é

outro caso: falam que investem, mas, na hora em que vamos ver, não se investe o

mínimo. Então, isso é muito preocupante. O Estado está repleto de situações dessa

natureza, de algo que se afirma que é, em que se fazem discursos bonitos, em que

se apresentam peças bonitas à imprensa, mas, ao constatarmos, as coisas são bem

diferentes. Existe um discurso de competência que, quando vamos ver, não é nada

daquilo.

O  Deputado  Rogério  Correia  se  referiu  aos  R$1.300.000.000,00  gastos  para  a

construção  da  Cidade  Administrativa,  mas  o  custo  orçado  era  a  metade  disso,

R$680.000.000,00. De repente a coisa cresceu, explodiu, e ninguém sabe por que o

valor foi muito maior. Portanto, as coisas não são como aparentam ser e - o pior de

tudo - não são como dizem que são. Isso me preocupa bastante.

Quero lembrar aqui uma questão muito clara, mas que também não é dita: em que

pese a diversos argumentos que cada um traz, a questão é muito simples. Por que,

se o impacto é o mesmo, vai ser imposta a escolha de um modelo? É o discurso que

o Deputado André Quintão fez aqui com muita propriedade. É muito simples: 11% é a

diferença entre os 5% que o governo pretende pagar em abril e os 16% que deveriam

ser aplicados sobre o piso, no começo do ano.

Então, não há mistério. Não estamos falando aqui apenas de questões ideológicas,

mas, sim, de matemática, de prioridade, de onde investir recursos.

Queria concluir minha fala, já que meu tempo está bastante exíguo, questionando a

fala do nobre colega, Deputado Sávio Souza Cruz, que falou da formalidade com que

eles rasgaram o acordo. Acredito que não foi formal. Eles rasgaram, sem a menor

cerimônia,  o acordo que assinaram. Se tivesse sido formalmente, era menos mal,

mas não tiveram pudor nem cerimônia nenhuma em pegar a assinatura do Secretário,

chancelada pelo Governador  do  Estado,  e  rasgar.  Infelizmente,  o  documento que

assinamos não vale mais nada e não valeu de nada.
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Questão de Ordem

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  pedir  o  encerramento

imediato da reunião para não se utilizarem do seu quórum para a próxima.

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Corrêa) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, uma vez que permaneceu em ordem

do dia por 4 reuniões; e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto vinte e cinco emendas do Deputado Rogério Correia, que

receberam os nºs 3 e 9 a 32, quatro do Deputado Carlin Moura, que receberam o nºs

4 a 7, e uma do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 8, um substitutivo

do Governador  do  Estado,  que recebeu o  nº  1,  e  três  substitutivos  do  Deputado

Rogério Correia,  que receberam os nºs  2  a 4,  e que,  nos termos do art.  211 do

Regimento Interno, foi designado relator das emendas e dos substitutivos o Deputado

Duarte Bechir, que terá o prazo regimental de 24 horas para emitir seu parecer.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia;  aprovação -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  2ª  Fase:  Discussão e Votação de

Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011; questão de

ordem; discurso do Deputado André Quintão; votação do requerimento do Deputado

Rômulo  Viegas;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação;
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prejudicialidade do requerimento do Deputado Rogério Correia; declarações de voto;

discursos dos Deputados Rogério Correia, Ulysses Gomes, Pompílio Canavez, André

Quintão,  Antônio Júlio,  Carlin  Moura,  Almir  Paraca e Elismar Prado,  da Deputada

Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  Paulo  Guedes  e  Adelmo  Carneiro  Leão;

requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; votação do Substitutivo nº 5,

salvo  emendas  e  destaques;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 a 4 e das Emendas nºs 1 e 2;

votação  das  Emendas  nºs  4  a  15  e  17  a  32;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação  da  rejeição;  votação  da  Emenda  nº  3;  discurso  do  Deputado  Rogério

Correia; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda

nº  16;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação da rejeição - Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº 2.125/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Encerramento.

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 - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - 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 - 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  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - 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  -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
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Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Carlin  Moura, 2º-Secretário  “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  ainda  gostaria  de  fazer  alguns

comentários sobre a ata que foi lida com muita clareza pelo Deputado Carlin Moura.

Com  essa  leitura,  fiquei  bastante  esclarecido  sobre  o  que  aconteceu  na  reunião

passada. Eu continuo comentando, e falava aqui com o Deputado Antônio Júlio, que a

ata nunca coloca a riqueza do debate político. Sinto falta de que a ata possa, pelo

menos, resumir um pouco o que se passou na manhã e tarde de hoje, na Assembleia

Legislativa. Estamos aqui com a Assembleia Legislativa, que não tem a frieza da ata.

Quem  acompanhou  a  reunião  da  parte  da  manhã,  quando  os  professores  aqui

chegaram e não puderam adentrar a galeria, talvez não saiba o que posteriormente

aconteceu. Isso não está na ata, mas os professores só puderam entrar na galeria

depois que a Oposição se negou a participar da reunião, depois que o Presidente

chamou para um debate com os líderes. Aí  sim,  pudemos ter  iniciada,  de fato,  a

reunião. O Regimento Interno da Casa é muito claro, pode participar, é facultado. É

direito de qualquer pessoa, desde que bem trajada, frequentar - e deve, digo eu - as

reuniões  de  Plenário  ou  de  comissão.  Hoje,  por  pouco,  o  Regimento  não  era

abandonado e as pessoas não estariam aqui assistindo à reunião. Imaginem se tudo

isso tivesse ocorrido, sem que o público aqui estivesse. Então, às vezes, a ata não

retrata o que, de fato, aconteceu. Felizmente as pessoas estão aqui e podem ver o
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que realmente se sucede na Assembleia Legislativa. A ata não diz, por exemplo, que

ficou claro para o Estado de Minas Gerais que houve uma traição aos professores,

que o Substitutivo nº 5, que agora mesmo será votado... Infelizmente, começaremos a

encaminhar a votação desse Substitutivo nº 5. Acho que ficou claro para Minas Gerais

- e não houve uma voz que dissesse o contrário - que o governo traiu os professores

e que sua assinatura, como diz o Deputado Adalclever Lopes, é um risco na água.

Isso ficou claro. O governo não cumpre a palavra. Assim como FCH pediu: esqueçam

o que eu disse, Anastasia disse: esqueçam o que eu assinei. Assim começa a história

do Substitutivo nº 5 contada por quem teve a oportunidade de estar na galeria. A ata

tem a frieza de não colocar esses momentos. Por isso discuto a ata, não para apontar

falhas técnicas, mas para mostrar a riqueza desse momento, em que as pessoas

tiveram o direito regimental e constitucional de estar aqui na Casa do povo. Muito

obrigado pela presença de vocês.

O Sr.  Presidente -  Será  considerada integralmente a fala de V.  Exa.,  Deputado

Rogério Correia. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

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 - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.355/2011, do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória

por subsídio das carreiras Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras

do pessoal civil  da Polícia Militar e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresentou.  As Comissões de Administração Pública e de  Fiscalização Financeira

opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Justiça.  Designado  relator  em  Plenário,  o  Deputado  Duarte  Bechir  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 5, que apresentou, e pela rejeição

dos Substitutivos nºs 1 a 4 e das Emendas nºs 3 a 32.
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Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  pela  ordem.  Pelo  que  entendi,

estávamos ainda discutindo o requerimento de votação nominal. Como V. Exa. fez a

leitura do projeto, pergunto se está em votação o projeto, ou encaminhamento de

votação,  ou  se  ainda,  pelo  que  entendi,  não  terminou  a  fase  de  discussão  do

requerimento de votação nominal.

O Sr. Presidente - Conforme combinado com a bancada de V. Exa., o Deputado

André Quintão será o último a fazer o encaminhamento de votação do requerimento.

Com a palavra, para encaminhar a votação  do requerimento do Deputado Rômulo

Viegas em que solicita seja mantido o processo simbólico na votação do projeto, o

Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

sinceramente,  não  compreendi  esse  requerimento,  porque  é  inócuo.  Todos  nós

sabemos que, nessas votações simbólicas, principalmente nessas polêmicas, sempre

é pedida a verificação de quórum. Uma vez pedida a verificação de quórum, o nome

das Deputadas e dos Deputados vão aparecer  no painel.  Mas esse requerimento

ajudou  a  Oposição  a  deixar  claro  para  a  população  de  Minas  Gerais  que  o

Substitutivo  nº  5  não  é  adequado  à  luta  dos  trabalhadores  da  educação  e  ao

fortalecimento do piso nacional. Vamos votar contra, mas esse requerimento ajudou a

esclarecer  mais.  A  nossa  preocupação  não  é  essa,  pois  cada  um  tem  a  sua

responsabilidade, e o mais importante é discutir as consequências desse Substitutivo

nº 5. Essa deve ser a nossa preocupação neste momento. E vou levantar alguns

pontos para reflexão. Primeiro, esse Substitutivo nº 5 contribui para que Minas Gerais

enfraqueça a estratégia nacional de fortalecimento do piso nacional, que pode não

ser a salvação, a panaceia,  mas é um importante instrumento de valorização dos

trabalhadores e aponta para o caminho de uma educação de melhor qualidade no

Brasil. O mundo inteiro está em crise, e o Brasil resiste a essa crise porque investiu,

nos últimos anos, em políticas públicas sociais, melhorando, inclusive, as condições

objetivas para o desenvolvimento econômico.

A segunda consequência é objetiva e de curto prazo. A expectativa de um reajuste

de 16%, em janeiro, para os professores que não optaram pelo subsídio, em face da
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variação do custo aluno, que poderia acontecer,  essa votação poderá retirar  esse

reajuste de 16% e oferecer em troca um de 5%, em abril. A terceira consequência são

conquistas e direitos adquiridos que o subsídio engole, anula. A quarta consequência

é  como  fica  a  capacidade  da  Assembleia  em  mediar,  em  exercer  um  papel  de

intermediação em futuros conflitos, e sabemos que a história sempre guarda esses

momentos numa sociedade como a nossa, em que o Poder Legislativo possa ser o

fiador de encontros, convergências e consensos. Hoje, com essa votação, o acordo

que foi feito pela Assembleia coloca a sua capacidade em dúvida, em julgamento.

Aqui não se trata de julgar um ou outro Deputado, aqui se trata de saber qual é o

prestígio e a interlocução que o Poder Legislativo tem junto à autoridade estadual

como poder, não como Deputado A, B ou C. E essa é uma consequência grave, não

para nós individualmente, Deputados que votarmos contra ou a favor,  mas para o

Poder Legislativo.

E a consequência mais importante: como fica o clima nas escolas, como fica a

satisfação dos professores na volta, como fica a autoestima, como fica a capacidade

desses bravos guerreiros e guerreiras da educação em exercer com dignidade o seu

papel depois de mais de 170 dias entre greve e comissão de negociação, ver escorrer

por  entre  os  dedos a lei  federal,  que é  o  piso  nacional  da  educação? Essa é  a

consequência, talvez, mais prejudicial. Mas uma coisa eu sei: não sabemos ainda o

resultado da votação,  mas, se o substitutivo for  aprovado nesta Casa,  a luta dos

professores terá ânimo renovado para que possamos voltar com o piso nacional da

educação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votaram “não” 18 Deputados. Está,

portanto, aprovado o requerimento do Deputado Rômulo Viegas. Com a aprovação do

requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  fica  prejudicado  o  requerimento  do

Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  adotado  o  processo  nominal  na

votação do Projeto de Lei nº 2.355/2011.

Declarações de Voto

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço declaração de voto em relação a

este  requerimento  até  para  tranquilizar  os  professores  e  as  professoras.  Embora

tenha sido aprovado o requerimento que mantém a votação simbólica, e portanto não

será  a  votação  nominal,  como  havia  apresentado  no  requerimento,  de  antemão

solicito ao Presidente que, ao final desse procedimento, a votação do projeto de lei,

agora entraremos na fase final... Chamo a atenção dos Deputados, das Deputadas e

de nossos telespectadores da TV Assembleia. Entraremos agora no processo final, no

processo  de  votação  do  projeto  e  das  emendas.  Não  gostaríamos  que  tivesse

chegado a esse ponto, sem um acordo, sem que a Assembleia Legislativa tivesse

construído  o  acordo.  Mas  infelizmente  estamos  chegando  a  este  momento.  Sr.

Presidente, não podemos concordar que após o resultado a população mineira deixe

de saber, por ser seu direito, o voto de cada um. Não que estejamos, como disse o

Deputado André Quintão, e muito bem, fazendo prejulgamento ou julgando alguém.

Não  somos  melhores  nem  piores  do  que  ninguém,  mas  é  obrigação  nossa,  que

somos Deputados, ter  a transparência necessária para a população. É isso o que

queremos  que  aconteça.  De  antemão  peço  ao  Presidente  que,  ao  fazer  o

encaminhamento de votação, leve em consideração não apenas a votação simbólica,

mas que já considere pedida, de antemão, a verificação de votação, para que no

painel tenhamos a listagem de quem votou “sim” e de quem votou “não”. Não vou

esquecer-me de fazer isso, e com a certeza vocês não deixarão que os Deputados da

nossa base se esqueçam. Mas quero tranquilizar a todos, pois esse resultado será

conhecido. Não há aqui nenhum tom de ameaça nem, repito, de prejulgamento, mas

a população precisa saber como foi o voto de cada Deputado no conteúdo do projeto.

Iniciaremos a discussão do conteúdo agora. Daqui a pouco entraremos na discussão
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para cada um dar sua opinião sobre o que significa o projeto de lei  enviado pelo

Governador. Muita coisa já foi dita, mas creio que, nos 5 minutos que teremos daqui a

pouco, muitos de nós - e serei um deles - vão querer dizer mais algumas palavras

sobre o projeto e tentar convencer os Deputados da base do governo de que não é

necessário  ir  a  reboque  de  algo  que  foi  construído  não  com  vontade  de  uma

comissão tripartite nomeada por esta Assembleia por intermédio do Presidente Dinis

Pinheiro, mas que chegou por uma vontade unilateral do governo. Um substitutivo

que poderia ser outro, poderia ter sido construído na comissão, Deputado Celinho do

Sinttrocel, que é sindicalista. O governo perdeu uma oportunidade ímpar de mostrar-

se  democrático,  de  sentar-se  à  mesa  com  o  Sind-UTE,  com  os  Deputados

afiançando,  e fazer uma discussão sobre os R$2.100.000.000,00, que, segundo a

Secretária,  é  o  custo  desse  projeto  e,  democraticamente,  ter  decidido  isso  com

aqueles que estão na escola e que têm, na representação, o seu sindicato. A escolha

autoritária foi  feita  unilateralmente pelo governo. Eu diria,  e  digo,  Deputado Carlin

Moura, que a própria base do governo, que participava da comissão de negociação,

ficou  constrangida  com  essa situação.  Alijaram, repentinamente,  o  sindicato  e  os

Deputados  de  Oposição,  e  anunciaram  naturalmente  algo  que  não  havia  sido

discutido na mesa de negociação. Sei que isso chateia a todos. Alguns, como nós, da

Oposição,  podemos dizer,  vamos dizer,  vamos denunciar,  mas é triste chegarmos

agora,  no final  do processo,  e a Assembleia Legislativa não ter  tido a autoridade

necessária para dizer ao Governador que é preciso que o consenso seja formado. A

Assembleia, agora, não dá esse sinal de independência; mostra que está a caminho

de homologar mais um projeto do governo. O Deputado Sávio Souza Cruz disse isso

da tribuna com muita convicção e certeza. É um momento triste para Minas Gerais.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  votei  contrariamente  ao

requerimento do Deputado Rômulo Viegas. Em primeiro lugar porque ninguém, nem

mesmo o próprio autor, encaminhou aqui a aprovação do requerimento justificando as

razões que motivaram a apresentação de um requerimento que pretende subtrair do

povo de Minas Gerais o direito de conhecer a posição dos seus representantes nesta

Casa. Permito-me, então, supor que o que está por trás da intenção de votar um

projeto que pretende tornar secreta a votação dos Deputados é a existência de um
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voto  calado,  mas  envergonhado.  Quero  lembrar  aos  colegas  que  se  sentem

envergonhados dos votos que pretendem dar que ainda há tempo para mudá-los,

ainda há tempo de votar  com a sua consciência  e não apenas com a ordem do

Senador  Malvadeza.  Vamos mudar  o  voto  e votar  aberto,  votar  às  claras,  pois  é

direito  do  povo  de  Minas  Gerais  saber  a  posição  de  cada  um  dos  seus

representantes. Por isso votei contra.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  projeto,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, passamos

agora  à  etapa final,  em  que  já  está  em votação o  projeto  de  lei  e  o  malfadado

Substitutivo nº 5. Estou, nesses 5 minutos, ainda tentando convencer os Deputados

da base do governo a votarem contrário ao Substitutivo nº 5, fazendo uma opção de

relembrar aos Deputados e Deputadas, aos nossos telespectadores, aos professores

e professoras o significado dessa greve de 112 dias e lembrar um pouco a história do

movimento grevista. Sr. Presidente, foram 112 dias que não podem ser analisados

friamente  como  um  número,  mas  significaram  mais  de  um  semestre  de  luta.

Significaram para Minas Gerais a maior greve da história deste Estado, e isso está

carimbado na testa do Prof. Anastasia e do ex-Governador Aécio Neves, que deixou a

herança do pior salário do nosso país. Essa greve, Deputados e Deputadas, nesses

112 dias, teve conquistas políticas impressionantes. Vocês, professores, em primeiro

lugar, tiraram a máscara do choque de gestão, e isso não é pouca coisa, porque o

choque de gestão desenhado como uma espécie de sétima maravilha do Estado de

Minas Gerais, com R$1.300.000.000,00 de propaganda, procurava dar ao Brasil  a

impressão de que Minas Gerais vivia sob a égide de um serviço público de qualidade.

Os educadores, em 112 dias de greve, junto com a Polícia Civil, que fez 70 dias de

greve, com a saúde, que também entrou em greve - os hospitais, o Ipsemg -, e com

os servidores públicos da Justiça, que estão aqui conosco também, demonstraram

que o choque de gestão é um arroxo neoliberal tucano que não pode perseverar e

não pode continuar existindo no Estado de Minas Gerais,  muito menos no Brasil.

Essa vitória ninguém tira de vocês nesses 112 dias de greve.

Vocês,  professores,  desmascararam  o  déficit  zero.  Diziam  que  Minas  era  uma
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maravilha, e hoje todos sabem, pela luta de vocês, que Minas está falida e que quem

faliu Minas foi Aécio Neves e o Prof. Anastasia, o Governador Anastasia. Também

isso vocês disseram para o Brasil inteiro, que eles faliram Minas Gerais, que fizeram

do neoliberalismo mais um Estado falido. Essa vitória ninguém tira de vocês. Nesses

112  dias  de  greve,  vocês  fortaleceram  o  Sind-UTE,  as  lideranças  de  vocês,

especialmente a Profa. Beatriz Cerqueira, que é hoje a maior liderança sindical que

temos  neste  país.  Isso  também  foi  fundamental  para  mostrar  que  o  Governador

Anastasia não vergou os professores, não fez com que vocês desistissem da luta.

Essa vitória que o Anastasia terá aqui hoje é uma vitória de Pirro, é uma vitória de

mentira. Essa vitória será a derrota do governo do PSDB, sacramentada pela verdade

que vocês estão colocando.

Hoje Minas Gerais inteira sabe que o pior salário do País é o de Minas Gerais; a

greve de vocês demonstrou isso. Vocês paralisaram junto conosco, da oposição, e

fizemos  quatro  meses  de  obstrução  dos  trabalhos  da  Assembleia  Legislativa  no

primeiro semestre, e mais quase um mês no segundo. Vocês têm uma vitória política

muito importante. Seja qual for o resultado, que parece já estar determinado, não

saiam daqui com a cabeça baixa; não voltem para as escolas com a cabeça baixa;

voltem com ela erguida, para continuar a luta que precisa ser continuada em favor da

educação.

Fundamos o Sind-UTE em 1979, depois dele a Central Única dos Trabalhadores, e

muitos  outros  sindicatos.  Não  será  um  governo  autoritário,  ou  mais  um  governo

autoritário, que destruirá uma luta que se faz tão forte e tão persistente em favor da

educação  pública.  Muitas  vitórias  políticas  vocês  tiveram,  mas  terão  ainda vitória

econômica durante este governo. Se a greve retornar ano que vem - e aqui termino,

Sr. Presidente -, ou no outro ano, seja lá quando for, a culpa é de uma única pessoa e

de um único partido, o PSDB, do governo Anastasia, que sucede o governo Aécio

Neves. Parabéns pela luta, e vamos ver se os Deputados ainda apontam o sentido da

derrota desse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
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educadores aqui presentes, que nos acompanham nesta democrática manifestação,

e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, o Deputado Rogério Correia,

Líder de nossa Bancada, muito bem me antecedeu em suas palavras.

Estamos chegando na etapa final e não quero ser ingênuo em imaginar que, neste

último discurso, seríamos capazes de mudar algum voto. Ao longo desses debates,

nas poucas oportunidades que tivemos, Deputado Adelmo Carneiro Leão, apesar da

esperança que temos na luta, na mobilização em mudar algo em nosso Estado e em

nosso  país,  não  será  nesses  breves  minutos  que  conseguiremos  mudar.

Independente disso, não nos calamos e não nos cansamos para tentar clarear para

os que nos acompanham qual é o momento que vivemos aqui.

Dentre várias coisas, uma que me angustia muito é o fato de não termos interesse

em aprofundar o debate ou pelo menos tentar convencer ou justificar por que um

projeto tão bom como este não tem neste Plenário, apesar da Maioria desta Casa, um

Deputado sequer que nos convença onde está a coisa boa, o que mudou, o que traz

benefícios para nossos Deputados. Com toda humildade, disponho-me claramente a

rever  meus  conceitos,  meus  pensamentos  e  tentar  entender,  talvez,  em  minha

ingenuidade  ou  em  minha  dificuldade  em  compreender,  onde  está,  nas

fundamentações desse projeto, o que faz com que tamanha maioria se cale e o vote

sem debate.

Como todo respeito, Deputadas e Deputados, minhas amigas e meus amigos com

quem  tenho  oportunidade,  neste  ano,  de  me  relacionar  e  que  pude  conhecer,

obviamente cada um se posiciona contra ou a favor. Estamos negando o debate, algo

essencial no Parlamento e na democracia. Era essa a oportunidade de conhecer o

projeto, que entrou ontem nesta Casa. Não estamos falando somente do projeto de

lei que debatemos há meses nesta Casa, mas também de um substitutivo que entrou

ontem e que não tivemos tempo de ler, de estudar e de aprofundar.

Hoje  à  tarde,  Deputado Paulo  Guedes,  um parecer  extenso foi  lido aqui,  foram

entregues  estudos  e  argumentações  para  cada  um  dos  Deputados.  Ou  seja,  o

governo, que se propõe a negociar em uma comissão, fica enrolando, protelando e,

de  repente,  quer  empurrar  goela  abaixo  um  projeto  aqui.  Ninguém  teve  tempo

suficiente, Deputada Maria Tereza Lara, para estudar essa proposta. Mas ele não
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quer debater com Deputados, com a população e principalmente com quase 400 mil

profissionais da educação, por meio de suas lideranças aqui presentes, por meio da

legítima representação do sindicato único dos trabalhadores, que tem insistentemente

vindo a esta Casa. O governo não se dispôs a apresentar dados e números para que

o sindicato, na responsabilidade que tem, revisse seus conceitos e, apesar da luta, do

sonho e do desejo dos profissionais  de implementar sua proposta,  encontrasse o

meio termo. Nem isso o governo foi capaz de apresentar.

Então,  registro aqui  meu voto contrário,  minha indignação por  ver aprovado um

projeto que, em nossa opinião, acaba com a carreira dos professores e, na opinião do

sindicato e dos profissionais, acaba com a carreira dos professores. Registro também

indignação pela forma como esta Casa não se dispôs a aprofundar,  a dar  tempo

necessário para debatermos e minimamente nos convencermos, mesmo a proposta

não sendo tão boa.

Por fim, vemos um projeto de lei que retira dos profissionais da educação um direito

conquistado, a opção que têm de um vencimento básico, do piso nacional. Agora há

uma opção, por meio da qual o governo quer implementar uma forma de subsídio,

tirando qualquer  direito  de  opção do trabalhador.  Fica  aqui  nosso registro,  nosso

último apelo. Na consciência de cada um, se não for possível mudar o voto, que pelo

menos  trabalhemos  com  a  possibilidade  de  futuramente  encontrarmos  o

fortalecimento da classe trabalhadora. Quem sabe o governo, em algum momento, se

sensibilize,  porque  o  que  veremos  daqui  para  frente  é  o  fim  da  carreira  dos

professores, o fim de uma história de luta e de direitos conquistados. Vamos juntos,

trabalhadores e trabalhadoras, em cada canto do Estado de Minas Gerais, continuar

mobilizados,  esclarecendo  cada  aluno,  cada  pai  de  família,  cada  profissional  da

educação que não teve oportunidade de conhecer o projeto que vai mudar a sua vida,

mudar  sua  carreira.  Com  o esclarecimento,  podemos  aumentar  a  mobilização de

nossos Estados. Parabéns a cada um de vocês que acreditaram nessa luta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pompílio

Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Educadores, educadoras, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, chegou a hora de assistirmos à votação, após o término das falas dos
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Deputados da Oposição, já que os Deputados da Situação, da base governista, não

quiseram expressar o que pensam e o que sentem com relação a esse projeto. Daqui

a pouco o projeto será votado.

Quero dirigir-me especialmente a vocês, professores e professoras que estão aqui

até essa hora. Tenho certeza de que muitos educadores estão nos assistindo em todo

o  Estado  de  Minas  Gerais  e  torcendo  para  que  essa  votação  não  aconteça.

Infelizmente ela vai acontecer. Quero dizer a vocês que a luta vale a pena. O que

vocês  fizeram  durante  todo  este  ano,  o  que  demonstraram  com  garra,  luta,

perseverança,  com  ocupação  das  ruas  de  Belo  Horizonte,  com  as  dezenas  de

caminhadas, com as animadas assembleias, com os debates, com as viagens, com

as caravanas que partiram de todas as cidades para Belo Horizonte, valeu a pena.

Vocês  mostraram,  mesmo  com  o  boicote  da  mídia,  mesmo  com  o  boicote  da

imprensa, para todo o Estado que não era verdade o que a mídia dizia,  o que o

governo do Estado propagava. Havia, na verdade, o massacre de uma categoria. Os

112  dias  de  greve  foram  heroicos,  foram  retumbantes  e  deixaram  uma  marca

indelével na história da luta dos trabalhadores deste Estado, uma luta de garra e de

determinação.

Como  trabalhador,  como  sindicalista,  como  bancário,  como  ex-Presidente  do

Sindicato  dos  Bancários  de  Belo  Horizonte,  também  já  enfrentei  muitas  lutas,

algumas delas de sucesso, outras nem tanto. Não é fácil a luta dos trabalhadores.

Todavia quero deixar uma palavra de alento, uma palavra de parabéns a todos vocês.

Eu,  junto  aos  Deputados  Rogério  Correia,  Adalclever  Lopes,  Antônio  Júlio,  da

Oposição, acompanhei o dia a dia de negociações, a angústia da enrolação.

Quero ressaltar o trabalho forte, bonito, benfeito, ideológico, da Beatriz Cerqueira,

da Lecionil,  da Marilda, enfim, de toda a comissão do Sind-UTE. Meus parabéns,

Lecionil, você é uma lutadora e não é de hoje que vem lutando pela educação do

nosso Estado. E vai continuar na luta porque eles não nos derrotaram. Esta é apenas

uma votação simbólica. Nós vamos continuar. Beatriz Cerqueira, como disse aqui o

Deputado  Rogério  Correia,  você  demonstrou  para  todo  o  Brasil,  para  todos  os

trabalhadores deste país que têm que lutar, que não podem abaixar a cabeça, que

têm que resistir. Parabéns, Beatriz Cerqueira. Quero que saiba que você conquistou a
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admiração não só dos seus companheiros professores e professoras, mas também

de todos os trabalhadores deste país, que veem em você uma legítima representante,

uma lutadora, uma militante da educação e dos direitos de todos os trabalhadores.

Quero, enfim, companheiros e companheiras, dizer que lamento muito. A hora da

votação chegou mas não é uma derrota. É apenas um percalço. No ano que vem

voltaremos mais fortes. Um abraço a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente, eu,  como sou da Bancada do PT,

PMDB, PRB, PcdoB, estou aqui há 12 horas tentando alertar a Assembleia Legislativa

sobre  o  que  significa  para  Minas  Gerais,  para  a  luta  nacional  do  piso,  para  os

trabalhadores da educação a votação açodada, não discutida, não refletida de um

dos  projetos  mais  importantes,  senão  o  mais  importante  que  está  em  tramitação

nesta legislatura. Nesse momento final lembrei-me muito daquela noite em que foi

feito o acordo, com a participação da Assembleia, para o encerramento da greve,

apostando em uma negociação.

Foi dito aqui hoje, não sei se pelo Deputado Rogério, que essa liderança sindical,

das mais competentes que emergiram no cenário político mineiro, grande liderança

do  Sind-UTE,  Beatriz  Cerqueira,  cuja  direção  é  das  mais  respeitadas,  ouvindo  e

confiando na Assembleia, teve a dignidade, ainda que não estivesse não totalmente

convencida,  de  dizer  aos  trabalhadores  em  greve  que  confiava  e  apostava  na

intermediação desta Casa.

Hoje, Deputado Adelmo, quando do prenúncio de uma votação irrefletida, sentimos

uma grande frustração por sua forma, por seu método e também por seu conteúdo.

Mas já obtivemos muita vitória que, às vezes, não ocorreu nas primeiras batalhas.

Tenho a certeza de que esse capítulo servirá a todos nós, à Assembleia, ao povo de

Minas  -  se  tivermos  capacidade  de  autocrítica  -,  para  recuperarmos  um  tempo

perdido. E não simplesmente para as legítimas e necessárias melhorias salariais que

os  trabalhadores  merecem.  Cada  melhoria  obtida  pelo  trabalhador  da  educação

significa uma criança e um jovem com formação de melhor qualidade, uma pessoa

mais consciente, um cidadão mais participativo e engajado na construção de uma
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nação soberana. Temos de dar esse exemplo. Se isso não ocorrer aqui hoje, tenho a

certeza de que esses trabalhadores, que vieram de todos os cantos de Minas, não

retornarão de cabeça baixa. Voltarão com ânimo redobrado porque, se a batalha de

hoje for perdida, tenho a certeza de que nunca desistiremos da grande vitória da

educação de qualidade em Minas  e  no Brasil.  Mas ainda vamos tentar  ganhar  a

consciência dos Deputados e Deputadas nesta noite.

Parabéns a vocês, trabalhadores e trabalhadoras da educação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - A vocês que estão há 112 dias em greve, a vocês que

nos  acompanharam nessa enganação que o governo nos fez,  digo  que me sinto

envergonhado de ter conversado com o Governador a fim de por um fim na greve,

envergonhado de ter sido traído por um acordo assinado para o fim da greve.

Esse 1 minuto de silêncio que fiz significa a tristeza de ter sido traído, mais uma

vez, por um governo. Portanto, essa nossa insatisfação, esse meu silêncio é para

mostrar indignação.

Falo isso com muita tranquilidade, porque participo das discussões desde a época

do  subsídio  e  estou  sempre  discutindo  e  mostrando  o  erro  que  o  governo  está

cometendo. Mas o erro maior, Deputado Adelmo, não é a votação do projeto, o erro

maior é não cumprir com a palavra, é mentir para o povo. O maior erro é este: é

desrespeitar  esta  Casa  e  desrespeitar  o  Sindicato.  Se  o  governo  quer  peitar  o

Sindicato,  se  quer  desmoralizar  o  Sindicato,  que  arque  com  as  suas

responsabilidades. O Sindicato merece da nossa parte todo o respeito,  porque foi

respeitoso. Participamos de várias reuniões, às vezes com divergências, às vezes

com problemas, mas tínhamos uma ideia única: resolver o problema do salário dos

professores. Não sabemos o que vai acontecer. Isso é o mais grave. Estou com 40

contracheques em meu gabinete, tentando colocá-los dentro desse projeto, mas não

se consegue. Será que o governo vai bancar greve no próximo ano? Se continuar

desse jeito, tem de haver greve, sim, vocês têm de entrar em greve. Vocês têm de

fazer diferente do que fizeram: têm de ir para a Cidade Administrativa e acampar lá

dentro, para mostrar para o governo a insatisfação.



1759
____________________________________________________________________________

Essa  votação  será  realizada  daqui  a  pouco,  já  está  definida,  infelizmente.  Mas

lutamos  até  o  final,  seguramos  hoje  o  dia  inteiro,  tentando mudar  alguma coisa,

sabendo  que  a  ordem  veio,  e  ela  veio  para  ser  cumprida.  Mas  isso  nos  deixa

indignados.  Estou aqui  há 21 anos, estou no sexto mandato, já passei por várias

situações nesta Casa, já participei de vários movimentos de greve, ajudei a encerrar

algumas, mas nunca me senti tão constrangido, tão traído, como agora, com todos

vocês.  É  um  desrespeito  com  o  povo  de  Minas  Gerais.  É  um  governo  que  não

respeita o povo mineiro, que mentiu o tempo todo sobre o déficit zero, que mentiu o

tempo todo sobre o “choque de gestação”, que agora está parindo problema todo dia:

é greve na educação, é greve na saúde, é greve no Ipsemg, é greve na Polícia Civil.

Esse  é  o  “choque  de  gestação”  desse  governo,  que  agora  vamos  pagar.  Não

queremos que o governo seja ruim. Queremos que o nosso Estado tenha condições

de cumprir com os seus compromissos. Ele não vai pagar o 14º salário que havia se

comprometido a pagar: vai “dar o cano” nos professores. Vai pagar o 13º, mas não vai

pagar o 14º salário. Por quê? Porque houve um descontrole financeiro do Estado com

a construção da Cidade Administrativa, com a construção da rodovia que leva até a

Cidade Administrativa, que nem foi inaugurada e está sendo desmanchada. Gastaram

dinheiro e agora estão jogando dinheiro fora. Por isso não têm dinheiro para pagar

aos  servidores  da  educação.  Então deixo  registrada aqui  a  nossa indignação,  os

meus 30, 40 segundos de silêncio. É o silêncio da indignidade desse governo, é o

silêncio da nossa insatisfação e da nossa revolta por tudo que aconteceu. O governo

traiu a educação de Minas Gerais  e esta Casa ao não cumprir  o acordo que ele

assinou, o que é mais grave. Mas não há causa perdida enquanto existir um único

tolo que lute por ela.

- No decorrer de seu pronunciamento, o Deputado Antônio Júlio faz 1 minuto de

silêncio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, caríssimos professores e professoras, a

aprovação,  caso  seja  concretizada  no  Plenário  desta  Casa,  do  Substitutivo  nº  5,

causa um prejuízo triplo aos professores do Estado de Minas Gerais. Os professores
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que estiveram nos últimos anos, de forma especial em 2010 e 2011, em uma luta

histórica, muito bem conduzida e coordenada pelo sindicato de classe - Sind-UTE -,

realizaram  o  seu  movimento  porque  estão  respaldados  por  uma  lei  federal  que

garante o piso nacional aos professores.

Os professores também estão respaldados por uma decisão do Supremo Tribunal

Federal que estabelece que o piso não se confunde com remuneração e que o piso

deve  observar  a  carreira.  Esse  substitutivo  que cria  a  figura  do  subsídio  ou  que

reafirma a  figura  do  subsídio,  criada  em  2010,  vai  na  contramão dessa decisão,

porque extingue a carreira dos professores. Acaba com essa carreira, uma carreira

que tem uma projeção de progressão por tempo de serviço de 3% e uma carreira que

tem uma progressão por graduação de 22% a cada nível. É isso que esse projeto

está fazendo e propondo. Nenhum trabalhador em sã consciência aceitaria abrir mão

de um  direito  tão  sagrado como esse,  ainda mais  sendo trabalhador  da  área da

educação. Da forma como está aqui, esse projeto é um contrassenso, é um absurdo.

Se o projeto fosse tão bom assim como diz a propaganda... A pergunta é: por que,

então,  não se  permite  que convivam os dois  sistemas,  que permaneçam os dois

sistemas,  o remuneratório  com o piso  na carreira e o do subsidio? Dessa forma,

posteriormente,  os  professores  poderão,  com  o  transcorrer  do  tempo,  verificar

realmente quem está com a razão, se é a Secretaria de Planejamento ou se é o

sindicato de classe, o Sind-UTE.

Ora, essa falta de opção confirma que o projeto não é bom. Se ele fosse bom, não

haveria esse problema. O projeto é ruim, porque viola sim, porque tira direito, porque

rompe acordo,  e isso  não interessa aos professores.  A luta de vocês foi  para se

coroar  o piso na carreira.  E não tenhamos dúvidas: a questão de fundo aqui  é a

pergunta: “como vamos melhorar a qualidade da educação?”. Para os pais e mães

que nos  ouvem, qual  a  garantia  de  que existirá  uma escola  de  qualidade e não

haverá greve? Não se iludam: se não houver remuneração digna, se não pagarem

dignamente  os  professores...  Ninguém  viverá  de  solidariedade  apenas,  ninguém

viverá com o bucho vazio ou com a barriga vazia, para exercer a sua função.

Então, quero encaminhar a votação contrariamente ao projeto e encerrar a minha

intervenção usando o ensinamento de um grande professor deste Brasil, esse sim
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chamamos de professor,  o Prof.  Paulo Freire,  que já dizia:  não é no silêncio que

homens e mulheres se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão.

Parabéns aos professores pelo seu trabalho,  pela sua ação e,  com certeza,  pela

reflexão que provocam no povo de Minas Gerais. Perdemos uma batalha, mas não a

guerra. Estamos com vocês e boa sorte na próxima batalha.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Almir

Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros educadores de

Minas  Gerais.  Faremos  o  nosso  último  encaminhamento,  antes  da  votação.

Encaminhamos, mais uma vez, a votação contrariamente ao Substitutivo nº 5.

Gostaríamos de dirigir uma fala a vocês, que lutaram, estão lutando e continuarão

lutando pelo piso nacional, pela melhoria da educação em Minas Gerais e no Brasil.

Primeiro,  quero  dizer  da  importância  desse  movimento,  pela  extensão  e

capilaridade, pela presença em cada um dos Municípios e Distritos do Estado; pela

profundidade  e  capacidade  de  transcender  o  espaço  da  prática  escolar;  pela

capacidade de fazer a ligação e estender essa bandeira ao conjunto da população,

mas principalmente por oxigenar e trazer esse espírito novo para a política de Minas

Gerais. Estávamos e continuamos precisando desse oxigênio e rejuvenescimento da

nossa política.  Não é só em Minas Gerais e no Brasil  que estamos vivendo uma

quadra na nossa história civilizatória de muita acomodação e falta de perspectiva.

Quando vemos o movimento Occupy Wall Street espalhando-se pelo mundo inteiro;

quando  vemos  as  revoltas  e  manifestações  na  Europa;  quando  assistimos  à

Primavera Árabe; quando percebemos que em Minas Gerais o movimento social se

desperta  mais  uma  vez;  quando  vemos  as  várias  categorias  se  movimentando,

organizando-se e defendendo os seus direitos, estamos inaugurando um tempo novo.

É o que esperamos para que possamos fazer deste um espaço de representação

legítima.  E não só de  representação,  mas de acolhida,  de  encaminhamento e de

resultado em sintonia com as aspirações do povo de Minas Gerais. Entendemos que

neste  momento  não  existe  reivindicação  maior,  com  mais  sintonia,  com  mais

interação com  as  aspirações  do  povo de Minas  Gerais  do  que  as  demandas  de

vocês, educadores do nosso Estado.
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Para  finalizar  a  nossa  última  intervenção  nesta  noite,  queremos  dizer-lhes  que

qualquer ganho que se possa tirar desse processo, econômico, financeiro, político, de

cidadania, de mobilização, de autoestima, em havendo, esse ganho é de vocês. O

mérito  é de vocês, de cada um dos educadores que, na sua localidade e na sua

escola, mobilizou, trabalhou o convencimento, fez o esforço de representação e de vir

até aqui. Sabemos muito bem das dificuldades em comparecer repetidas vezes às

assembleias em Belo Horizonte, para conquistar os direitos que, como tenho dito, é

do povo de Minas Gerais e não só da categoria de educadores do Estado.

Portanto, quero, mais uma vez, pedir o apoio de todos os Deputados desta Casa,

para que possamos marchar  junto com os profissionais  da educação.  Lembrando

Paulo Freire, esse ícone da educação do Brasil, que possamos continuar essa luta

até o momento em que cada uma das escolas desse Estado possa se transformar em

um  verdadeiro  espaço  de  emancipação,  de  libertação  e  de  promoção  da  vida.

Podemos perder essa batalha, mas vamos continuar juntos até a implantação do piso

nacional em Minas Gerais. E que ele não demore.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Bem, chegamos ao fim de mais um processo. Digo

mais um processo porque a luta não para por aqui, porque a luta em defesa de uma

educação de qualidade é permanente, é histórica. Nós travamos um bom combate,

utilizamos todos os recursos disponíveis no Regimento e temos a convicção de que

estamos defendendo o que é justo e deveria ser defendido por todos porque se trata

da  implementação  de  uma  lei  federal.  Infelizmente,  Minas  Gerais  escolheu  um

caminho errado, Minas Gerais não caminha junto com o Brasil, Minas Gerais está na

contramão da história. Quando votamos, em Brasília, a lei do piso nacional salarial do

magistério, foi para iniciar uma luta no sentido de resgatar uma imensa dívida social

que  este  país  tem  com  a  educação.  Por  isso,  temos  os  planos  nacionais  de

educação, que são decenais, as conferências nacionais de educação, porque o que

queremos,  no  Brasil,  é  criar  um  sistema único  de  educação.  Infelizmente,  Minas

escolheu ir  na contramão da história,  não cumpre a lei  federal e quer criar  a sua

própria lei, quer estabelecer a lei da mordaça, a lei da censura, da perseguição, dos
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descumprimentos dos acordos e dos compromissos assumidos.

Mas quero dizer  que a política implica relações de poder.  Ela não está apenas

confinada  nos  atos  praticados  no  Palácio  de  Governo  nem  no  Parlamento,  ela

atravessa toda nossa experiência cotidiana, na rua, em casa, no trabalho. Por isso,

esse movimento ocupou as ruas, travou o debate e nós saímos fortalecidos e tivemos

ganhos  políticos.  Queremos  uma  sociedade  mais  crítica,  mais  consciente,  mais

exigente dos seus direitos. Acho que cumprimos esses objetivos porque a mentira

tem pernas curtas. Acredito que a verdade prevalecerá porque essa luta não está

encerrada, apenas iniciamos um processo.

Quero parabenizar todos que ocupam as galerias, as professoras, os professores,

todos os trabalhadores da educação, toda a direção do Sind-UTE, a Bia, que fez um

trabalho belíssimo, a Lecionil, da nossa região, os nossos companheiros do Triângulo

Mineiro  e  as  caravanas que vieram de todo o  Estado para travar  essa luta.  Nós

saímos  fortalecidos,  mas,  infelizmente,  o  governo  insistiu  na  sua  posição  de

truculência, de desprezo, de desrespeito a um acordo assinado pelo próprio governo

com esta Casa e com o Sindicato dos Trabalhadores de Minas Gerais. Foram 112

dias de greve, a mais longa greve da história de Minas. Infelizmente, daqui a pouco

estará anunciado o sepultamento da carreira do trabalhador da educação em Minas

Gerais.

É lamentável.  Votaremos contra essa indecência, porque queremos construir  um

grande Estado, com educação de qualidade para todos. Por isso precisamos do apoio

da sociedade e dos pais, para que este Estado seja realmente grande. Deixo meus

parabéns a todos vocês. Vão de cabeça erguida. Confiem realmente no trabalho, na

luta,  na  resistência,  porque a  luta  continua.  Ela  continua todos  os  dias.  Amanhã,

depois,  semana  que  vem,  mês  que  vem,  no  próximo  ano,  até  que  realmente

resgatemos a dignidade dos trabalhadores em educação, porque essa é uma luta

permanente, e é uma luta de todos nós. Parabéns a todos vocês. Até a vitória. Vamos

resistir e vamos lutar. Parabéns. Valeu.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Mais  uma  vez,  nossos  cumprimentos  aos
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trabalhadores em educação. Enquanto o Elismar falava, eu estava lembrando aqui,

concordando com você. O regime de nosso país é federativo. Então, os Estados se

integram para formar nossa nação. E no momento em que a soberania do Brasil é

reconhecida mundialmente, um momento de crise em que nosso país está se saindo

bem, se comparado a outros países muito mais ricos, nós, mineiros e mineiras, temos

de  nos  orgulhar  de  estarmos  integrados  com  as  políticas  públicas  nacionais.  Em

Minas Gerais, temos de nos orgulhar de pagar o piso nacional dos professores, o piso

da educação. Quantos Estados, até mais pobres, já pagam o piso...  Então, quero

deixar aqui registrada a importância da questão do piso salarial. Não temos de pegar

os projetos das políticas públicas nacionais e mudar de nome, porque isso realmente

é uma farsa.

Encerrando essa discussão, gostaria apenas de dizer mais uma vez que esta Casa

vive  um  momento  ímpar,  importante  e  decisivo.  Não  podemos  aceitar,  de  forma

alguma,  que  esta  Casa  seja  desrespeitada.  Queremos  que  seja  ouvida.  E  para

recuperar esse respeito ao parlamento temos de fazer essa discussão respeitando as

liberdades.  Quero  dizer  de  público  que  é  direito  do  trabalhador,  sobretudo  do

trabalhador da educação, reivindicar o piso salarial, o que é lei - já é direito garantido

em nível nacional. Então, essa discussão tem de ser reconhecida.

Mais uma vez, cumprimento os professores por estarem nessa luta, por defenderem

os direitos. Que nós possamos garantir a qualidade nas escolas, o reconhecimento e

a  qualidade  na  educação,  que  passa  pela  valorização  do  profissional,  tanto  em

termos salariais quanto em termos de direito à formação permanente, a fazer cursos

de atualização, assim como a ter todos os seus direitos garantidos. Como professora,

sempre digo que se pudesse voltar no tempo e ser criança novamente eu tornaria a

ser professora. Orgulho-me de ser professora, mesmo com os salários baixos, mas

temos de ser professores e lutar para garantir nossos direitos. Não deixaria de ser

professora, mas muitos estão deixando de ser professores. Essa é uma realidade.

Nos vestibulares, vemos que os cursos menos procurados são os para o magistério.

E sabemos que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, há também o compromisso dos

que estão na situação de vocês. Continuem a luta, não a abandonem, não aceitem

ficar tranquilos, sossegados, sem reivindicar e sem lutar por seus direitos. É nesse
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sentido que estou dizendo, valorizando a luta. Por quê? Podemos ter o maior avanço

da tecnologia, mas não se dispensa a educação de forma alguma, não se dispensa o

professor,  o  educador.  Temos  que  registrar  isso.  Ele  é  imprescindível  enquanto

houver mundo, enquanto houver sociedade. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho que sou

o último ou o penúltimo a encaminhar essa votação. Quero, neste momento, fazer as

nossas  homenagens  aos  professores  que,  durante  todo  esse  ano,  numa  luta

incansável,  numa  batalha,  vieram  aqui  praticamente  todas  as  semanas.  Ao

reencontrar os amigos dos quatro cantos de Minas Gerais, queremos dizer a todos

que  esse movimento  não foi  em vão,  que  o  sindicato  sai  daqui  hoje  muito  mais

fortalecido.

Quero também parabenizar toda a diretoria do Sind-UTE na pessoa da Beatriz. No

dia em que a greve terminou, a Beatriz estava emocionada, chorando, sem querer dar

a notícia porque não estava acreditando nas garantias. Mas a comissão que estava

acompanhando encorajou-a,  dizendo que nós ajudaríamos a fazer  o acordo.  Nós,

também, de certa forma, fomos traídos. Nessa última tentativa, que é a votação do

projeto, apelamos para a consciência dos nossos Deputados e companheiros. Sei

que a maioria quer votar com os professores. Está na hora de exercer isso. Vamos

fazer essa votação, vamos dar uma resposta, melhorando a qualidade de vida dos

nossos professores, da nossa educação.

O  argumento  de  que  o  Estado  não  tem  dinheiro  não  é  verdadeiro.  Não  faltou

dinheiro  para  o  Centro  Administrativo,  não  faltou  dinheiro  para  muitas  coisas

supérfluas do Estado. Sempre vêm com o discurso de que não têm dinheiro para a

educação.  Onde  está  o  déficit  zero?  Onde estão  as  propagandas?  Somente  nos

últimos oito anos se gastou mais de R$1.000.000.000,00 com a imprensa em Minas

Gerais,  com  os  meios  de  comunicação,  com  a  operação  abafa.  Mas  agora  esse

movimento, liderado por vocês, reacende a chama da esperança de que as nossas

organizações sindicais,  de que os nossos movimentos estão se organizando para

fazer o enfrentamento. Contem sempre com o nosso apoio, com a nossa luta e com a

nossa dedicação.
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Vejo que hoje, mais uma vez, o Sind-UTE dá uma demonstração de força de uma

categoria que se organiza. Se não vencermos aqui, hoje, continuaremos a luta porque

exigir que o Estado recupere a educação que está aos cacos em Minas Gerais é uma

tarefa de todos nós, mineiros. Por isso faço, mais uma vez, um apelo a todos vocês. A

hora é essa, vamos pensar duas vezes e derrubar a proposta do governo. Vamos

exigir  que  o  piso  nacional  seja  implantado  em  Minas  Gerais.  Vamos  fazer  um

enfrentamento contra essa proposta que põe fim ao vencimento básico, que põe fim à

carreira, que põe fim a um sonho de mais de 400 mil profissionais em Minas Gerais.

Espero que a consciência de cada um, nesse momento tão importante de votação,

fale mais alto, que lembre dos mineiros, das nossas crianças, dos nossos netos, das

gerações futuras.

É o futuro do Estado que está em jogo. Investir  na educação é investir  em nós

mesmos, é investir no progresso. Como disse o Deputado Antônio Júlio, chega a um

ponto que não sabemos mais o que fazer. Portanto, vamos dizer não, derrotando o

governo  nesta  votação,  que  me  parece  que  começará  agora.  Esse  é  o

encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr.  Presidente,  Srs. Deputados, já na fase

conclusiva da análise deste projeto de lei,  quero começar com uma afirmação do

Deputado André Quintão, que colocou bem claro que o que estamos votando tem um

erro de método e de conteúdo.  Se a Assembleia de Minas pudesse -  e pode,  se

quisesse  e  se  quiser  -  tratar  dessa  questão,  analisando  aqui  o  seu  conteúdo,

poderíamos,  dialogando  com  os  professores  e  com  os  Deputados,  fazendo

audiências públicas,  avançar  muito do ponto  de vista  de constituir  e  construir  um

projeto político de carreira para os servidores públicos do Estado. Infelizmente não é

assim que essa questão está sendo tratada hoje na Assembleia. Mas, como não há

bem que sempre dure, também não há mal que nunca acabe.

O Deputado Antônio Júlio tem insistido,  e concordo plenamente com ele,  que a

questão  que  estamos  tratando  neste  projeto  de  lei  é  uma  questão  de  Estado,

portanto, ultrapassa os limites de interesse de um governo. Lamentavelmente o que
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estamos  vendo  é  que  o  governo  está  fazendo  uma  proposta  sem  levar  em

consideração  as  variáveis  constitutivas  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  de

Justiça,  sem  olhar  para  o  futuro,  olhando  apenas  para  o  presente.  Essa  é  uma

questão  que  torna  esse  projeto  deveras  preocupante,  porque,  no  método  e  no

conteúdo, revela atitudes de governo.

Quero dizer a todos os colegas, Deputados e Deputadas, e aos colegas educadores

e educadoras de Minas Gerais, que há uma questão que se coloca nesse caso como

questão  de  Estado.  Hoje  pela  manhã,  na  abertura  dos  trabalhos  da  reunião

extraordinária, conversando sobre uma das questões que levantamos e discutimos,

opus-me de maneira clara e contundente a todo e qualquer ato de violência praticado

por quem quer que seja. Vimos aqui muitos parlamentares indignados com práticas

de violência que vieram de algumas pessoas durante a reunião de ontem, mas é

importante também dizer que questão de violência não é unilateral. A omissão que

esta Casa está cometendo diante desse projeto é um ato de violência que precisa ser

combatido.

A quebra da palavra empenhada é um ato de violência grave que compromete a

relação  nesta  Casa  e  precisa  ser  combatido.  A  subserviência  de  muitos  a

determinada pessoa ou a interesses que não são comuns também constitui violência

contra o Estado democrático.

Acho que estamos em um momento importante e desafiador de nossa vida para

entendermos - e é preciso que esse entendimento não seja apenas do Governador,

mas de muitos – que, se devemos algo a alguém nessa estrutura política vigente no

País, não há nenhuma dívida que se sobreponha, que seja mais importante e maior

do que a dívida com o povo, sujeito principal da estrutura do Estado democrático da

sociedade mineira. Se alguém quer ser leal, mais do que leal a um Governador ou a

determinada  pessoa,  precisa  ser  leal  ao  povo  de  Minas  Gerais.  As  atitudes

manifestadas  hoje  neste  processo  encaminhado  promovem  e  revelam  profundo

desprezo às pessoas,  aos seres humanos,  aos trabalhadores  em  educação.  Não

melhoraremos a educação neste país se não tomarmos como sujeito principal dessa

história  o  povo,  as  pessoas,  os  estudantes,  os  pais  e  fundamentalmente  as

professoras e os professores. Está na hora de tratarmos essa questão.
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Finalmente, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, precisamos colocar

como questão desafiadora para nós todos, principalmente professoras e professores,

que essa questão, sendo de Estado, talvez se encerre neste momento com derrotas,

com perdas. Mas a luta está apenas começando e continuará. Na lógica de uma luta

do  Estado,  ela  será  vitoriosa,  porque  este  Estado  só  terá  um  futuro  respeitoso,

reverente e próspero, se tivermos como meta fundamental e como prioridade efetiva

a defesa da educação para garantir o desenvolvimento de nosso país.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a retirada do pedido de destaque da Emenda nº 17. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o Substitutivo nº  5, salvo emendas e destaques. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Sávio Souza Cruz - Presidente, peço para contar o meu voto “não”.

Tentei votar, mas a mesa não funcionou.

O Deputado Duarte Bechir - Presidente, a máquina não registrou o meu voto “sim”.

O Deputado Elismar Prado - Voto “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 51 Deputados. Votaram “não”

20  Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  5,  salvo

emendas e destaques. Com a aprovação do Substitutivo nº 5, ficam prejudicados os

Substitutivos nºs 1 a 4 e as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, as Emendas nº 4 a 15 e

17  a  32.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - Verificação.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Antônio Genaro - Meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 22 Deputados. Votarão “não” 48

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição das Emendas nº 4 a 15 e 17 a 32.

Votação da Emenda nº 3.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,

apresentamos ao projeto diversas emendas e três substitutivos. Regimentalmente foi

possível que fizéssemos dois destaques à emenda. Quero explicar aos Deputados e

aos nossos visitantes o que são essas emendas destacadas. Essa emenda que eu

agora discuto com os Deputados e apresento ao Plenário tem uma importância muito

grande e está destacada em nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores, do

PCdoB e também do PMDB. Eu queria então, Sr. Presidente, explicá-la rapidamente.

O governo apresentou uma tabela na  qual  os  professores estarão incluídos,  uma

tabela  de  subsídio.  Essa é  a  grande  diferença com o  projeto.  Esta  emenda que

apresento é a tabela que foi acordada com o Secretário Danilo de Castro para ser

implementada quando a greve foi suspensa. Esta tabela que apresento é a tabela

conhecida de R$712,00, no início do piso, e depois tem para o grau de instrução do

professor 22% no nível e 3% no grau da letra. É, portanto, a tabela que apresento

para  ser  votada e  destacada,  aquela  acordada  com  o  Governador  do  Estado.  O

subsídio é a traição. A tabela que estou aqui apresentando e peço aos Deputados que

votem “sim” é exatamente a tabela que acordamos. Ela estabelece o piso salarial na

tabela  enquanto  proposta  acordada  com  o  governo.  Votar  nela  significa  que  os

Deputados estarão cumprindo com a palavra que deram aos professores na época da
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assinatura do acordo que o governo agora nega.

Mas,  Sr.  Presidente,  é  lamentável  que  num  momento  democrático  como  este

Deputados  fiquem  provocando  professores  das  galerias.  Eu  pediria,  até  para  se

manter  a  calma,  que  pudéssemos,  de  fato,  fazer  uma  discussão  real  do  nosso

procedimento. Sr. Presidente, peço a todos que compreendam do que se trata para

que possamos continuar discutindo dentro do processo democrático que fizemos das

8 horas da  manhã até agora.  É esse o  apelo que faço a todos que estão neste

Plenário.  E precisa ser  uma colaboração de todos,  Presidente,  porque senão fica

difícil que as pessoas, depois de todo esse procedimento, não compreendam esse

processo democrático que estamos fazendo. Essa emenda significa aquela tabela

que  apresentamos,  que  foi  acordada  com  o  governo,  que  estabelece  o  piso  de

R$712,00 e o inclui na carreira. Ou seja, a partir de R$712,00. Para quem está no

nível I e grau A, passará a ter os outros níveis e graus, conforme a tabela existente

apoiada em 2005. Essa é a emenda fruto do acordo. É essa emenda que o governo

precisaria  aplicar  até  2015.  E  o  custo,  Presidente,  não  seria  superior  aos

R$2.100.000.000,00, que a Secretária disse serem necessários para o subsídio. O

que há por parte do governo, portanto, é uma intenção ruim de desacatar uma lei

federal. Durante todo o período de negociação foi nessa tabela que nós havíamos

negociado. Essa foi a tabela discutida durante todo o período da greve.

Não foi correto o que o governo fez e não foi correta a aprovação desse substitutivo

com uma tabela de subsídio. Recuperar o que foi acordado é votar nesta emenda.

Peço aos Deputados que votem “sim” a essa emenda, pois, dessa forma, estarão

resgatando o acordo que fizemos para a suspensão da greve. Sr. Presidente, solicito

a aprovação dessa emenda até para que tenhamos, no processo educacional, a paz

necessária para que os alunos tenham aula, para que os professores deem aula, para

que  os  pais  tenham  tranquilidade,  e  não  haja  necessidade  de,  a  cada  ano,  os

professores se mobilizarem sempre pela mesma reivindicação:  o piso salarial.  Se

aprovarmos essa tabela, aí sim, os professores terão tranquilidade para, no ano que

vem, trabalhar, dar aulas e educar os filhos do nosso povo das Minas Gerais. Votem

com os trabalhadores da educação, votem com o povo de Minas. Votem na tabela,

que é a Lei Nacional do Piso Salarial. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 21 Deputados. Votaram “não” 49 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Votação da Emenda nº 16. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, essa proposta destacada também é

apresentada em nome de todos os Deputados do PT, do PCdoB e do PMDB. Essa

proposta, que ora apresentamos, estabelece aquilo para o que o Deputado André

Quintão atentou como sendo nossa preocupação, ou seja, o governo arranjou uma

forma de burlar  a legislação eleitoral nacional e não ter  a responsabilidade de se

adequar à Lei  Nacional do Piso Salarial,  elaborada à época do Presidente Lula e

sancionada em seu governo. Portanto, é uma lei nacional. Depois - vocês sabem da

história  -,  o  Superior  Tribunal  Federal  deu ganho de causa aos trabalhadores  da

educação e validou essa lei, passando o piso a ser uma lei nacional. E, como lei

nacional,  tem um reajuste anual.  Esse reajuste será aproximadamente de 16% no

ano  que  vem  para  todos  aqueles  que  nacionalmente  têm  o  piso  salarial.  Os

professores já estavam contando, aqui em Minas, com a certeza desse reajuste. O

que o governo faz é burlar a lei. Ele inventa a história do subsídio, para dizer que o

professor já recebe mais do que o vencimento básico. Portanto, não necessitaria de

fazer o reajuste, porque ele já receberia mais do que a legislação federal determina. É

uma  farsa,  porque  ele  recebe  mais,  somando-se  os  seus  biênios,  quinquênios,

trintenário e assim por diante. Mas não se estabelece o piso salarial real. O sindicato

certamente  entrará  novamente  na  Justiça.  Mas,  enquanto  isso,  o  Prof.  Anastasia
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estará livre de cumprir a lei federal. Aliás, livre entre aspas, porque a luta continuará.

Essa emenda faz justiça aos professores, estabelecendo que o reajuste da tabela,

que a maioria dos Deputados votou, que o governo enviou, que é a tabela da traição,

seja  reajustada  de  acordo  com  o  piso  nacional  dos  professores,  estabelecido,

portanto, pelo governo federal, por meio da legislação federal. Se aprovarmos isso,

pelo menos a tabela aprovada terá um reajuste anual de acordo o reajuste federal. E

não  um  mixuruco  reajuste  anunciado  de  5%.  Ainda  pode  piorar  com  uma  outra

proposta que está nesta Casa, Sr.  Presidente, que diz que só haverá reajuste se

houver aumento da receita e mesmo assim em apenas 55%, blá-blá- blá, blá-blá-blá,

para que mais reajustes zero apareçam. Essa proposta determina o reajuste da lei

nacional do piso. Pelo apoio dos Deputados, para que os professores saiam daqui

pelo menos com a convicção de que terão um reajuste determinado por aquilo que é

um direito deles, uma lei federal. Essa é a minha propositura, Sr. Presidente. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 16. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 21 Deputados. Votaram “não” 49 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 16. Está, portanto, aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 2.355/2011 na forma do Substitutivo nº 5. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º 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
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suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais e Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão

de Fiscalização Finance ira 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 2.125/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião,  desconvocando  a  extraordinária  de  amanhã,  dia  24,  às  9  horas,  e

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária, de amanhã, dia 24, às 14

horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial na mesma data, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 17/11/2011

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Antônio  Júlio,  Bonifácio  Mourão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  este  ao

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR) e Duarte Bechir (substituindo

o  Deputado  Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz,

Carlin Moura e Ivair Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Adelmo Carneiro  Leão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

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

Bonifácio Mourão (7) em que solicita seja realizado um encontro com os participantes

do Café Parlamentar promovido pela Presidência desta Casa, para apresentar-lhes o

plano de trabalho desta Comissão; seja encaminhado ofício aos participantes do Café

Parlamentar promovido pela Presidência desta Casa, dando-lhes ciência das ações

desta Comissão; seja realizada audiência pública, com os convidados que menciona,

para que seja relatado o histórico da celebração do contrato entre o Estado e a União

e para obter esclarecimentos das questões que geraram a dívida pública; que requer

seja formulado à Secretaria de Estado da Fazenda pedido de informações referentes

à constituição da dívida do Estado de Minas Gerais com a Cemig, acompanhadas de

cópia  dos  documentos  referentes  aos  atos  realizados;  seja  solicitado  à  Mesa  da

Assembleia  que  determine  a  instalação  de  painéis  eletrônicos  com  o  objetivo  de

informar, “on line”, o “status” da dívida pública do Estado, para que, dessa maneira

possam se transformar em ferramenta que contabilize o que Minas Gerais repassa

mensalmente à União, para conhecimento dos mineiros, e que o mesmo leiaute e

funcionamento sejam aplicados ao “site” da Assembleia, com um "hot site" “Dívida

Pública”,  no  mesmo formato do painel  eletrônico;  seja realizada audiência pública

para se debater as questões legais e jurídicas sobre o contrato realizado pelo Estado

de Minas Gerais que gerou a dívida pública objeto de estudo desta Comissão; seja

realizada reunião com convidados, com o objetivo de debater as questões da dívida

pública do Estado de Minas Gerais; Carlin Moura em que solicita seja convidado o

jornalista Mauro Santayanna a participar da reunião desta comissão a realizar-se no

dia 6/12/2011. O Presidente informa que por deliberação dos membros da comissão

as  reuniões  ordinárias  se  realização  às  quintas-feiras,  às  9h30min.Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Bonifácio Mourão – Rômulo Viegas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.563/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com

sede no Município de Ipatinga.

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 2.563/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva e Recreativa Usipa, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  o  desenvolvimento  do

desporto amadorista, da recreação, da educação, da cultura e do lazer.

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.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Esportiva  e

Recreativa  Usipa,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.563/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 804/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  465/2007,  obriga  as  empresas  públicas  e

privadas,  autarquias  e  fundações  a  distribuir  gratuitamente  a  seus  funcionários

protetores ou filtros solares e dá outras providências.

Devido à semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 68/2011, do Deputado Fred

Costa, foi anexado à proposição em comento, em cumprimento ao disposto no art.

173, § 2º, do Regimento Interno.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº  1,  que  apresentou,  vem,  agora,  a  proposição  a  esta  Comissão  para  receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela visa a criar medida de segurança no trabalho, obrigando as

empresas  públicas  e  privadas,  autarquias  e  fundações  a  distribuir  gratuitamente

protetores ou filtros solares a seus funcionários que exerçam trabalho ao ar livre, com

exposição direta aos raios ultravioleta. Além disso, prevê que essa exigência deverá

constar nos procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, nos casos em

que o serviço contratado provocar essa exposição dos trabalhadores.

O sol emite uma grande variedade de raios, entre os quais destacam-se os raios

ultravioleta pelos danos que podem causar ao organismo. A radiação ultravioleta pode

ser de três tipos: A, B, e C. Os raios ultravioleta A – UVA – ultrapassam a camada de

ozônio  e  podem  atingir  a  pele  profundamente,  ocasionando  manchas,

envelhecimento, flacidez, rugas e câncer. Por sua vez, os raios ultravioleta B – UVB –

também perpassam a camada de ozônio, mas atingem a pele de maneira superficial,

pois  são  bloqueados  na  epiderme  pela  melanina.  No  entanto,  podem  causar

vermelhidão  da  pele,  queimaduras,  descamação,  bolhas  e  lesões  precursoras  de

câncer. Diferentemente, os raios ultravioleta C – UVC – são bloqueados pela camada
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de ozônio e, portanto, não chegam a ter efeitos no organismo.

Assim, com a redução da camada de ozônio, os raios ultravioleta emitidos pelo sol

atingem a Terra com maior intensidade, agredindo a pele e nela provocando doenças.

As pessoas que se expõem ao sol de forma prolongada e frequente, por atividade

profissional ou de lazer, constituem o grupo com maior risco de contrair câncer de

pele,  que  é  o  mais  comum  entre  os  cânceres  e  se  manifesta  de  duas  formas:

carcinoma ou melanoma. Longas exposições ao sol incitam a fabricação de óxido de

colesterol, a substância que estimula os melanócitos, predispondo à doença.

Países tropicais e com grande incidência de sol têm taxas maiores de câncer de

pele, como é o caso da Austrália, que apresenta uma das maiores taxas da doença

no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – Inca –, o câncer de pele é

o tipo mais incidente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores malignos

registrados. Ainda conforme o Inca, as estimativas de câncer de pele por exposição

ao sol no País, para 2010, foram de cerca de 115 mil novos casos. O câncer de pele

não melanoma é mais frequente em adultos, com picos de incidência por volta dos 40

anos.

Considerando  os  efeitos  cumulativos  da  exposição  solar  ao  longo  da  vida,

entendemos ser o projeto benéfico e oportuno, razão pela qual  nos posicionamos

favoravelmente  a  ele.  Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  restringindo o  comando da proposição ao

âmbito público e às empresas que prestam serviço ou realizam obras para o Estado,

por meio de contrato ou convênio, por entender que, no que diz respeito à esfera

privada, a proposição é de competência privativa da União, conforme o disposto no

art.  22  da  Constituição  da República,  que estabelece o  direito  do  trabalho  como

matéria de legislação federal.

O  uso  de  filtro  solar  tem  indiscutivelmente  relevante  caráter  de  prevenção  em

saúde. Na forma sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, a obrigação do

fornecimento  de  filtro  solar  aos  funcionários  se  restringiria  a  órgãos,  entidades  e

empresas do poder  público. No entanto, entendemos que a relevância da medida

proposta justifica estender a sua obrigatoriedade às empresas privadas. Conforme

dispõe o art. 24, XII, da Constituição da República, compete à União, aos Estados e
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ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde,

cabendo à União estabelecer as normas gerais. Contudo, diante da inexistência de lei

federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência plena para atender

às suas peculiaridades, nos termos do § 3º do citado dispositivo constitucional.

A prevenção é a forma mais eficaz de atuação na área de saúde pública, seja pelo

aspecto humano, pois evita o sofrimento das pessoas, seja pelo aspecto da economia

de recursos, tão necessária na gestão da saúde coletiva, especialmente no contexto

brasileiro, em que há déficit de investimento no setor. Além disso, o Código de Saúde

do Estado,  contido na Lei  nº  13.317,  de 24/9/99,  em seu art.  8º,  prevê que será

priorizado o caráter preventivo nas atividades sanitárias de Minas Gerais.

Assim, do ponto de vista desta Comissão, a proposta só pode ser bem recebida e

avaliada, uma vez que se trata de importante medida de prevenção contra doenças

de pele, em especial o câncer. No entanto, entendemos que o texto da norma carece

de alguns reparos, a fim de reforçar os benefícios instituídos por ela. Por essa razão,

apresentamos o Substitutivo nº 2, ao final deste parecer, para estender a obrigação

às empresas privadas e propor outras modificações no texto.

Embora o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

estabeleça  que  a  obrigação  em  comento  será  pormenorizada  nos  termos  de

regulamento, consideramos pertinente detalhar alguns aspectos no texto da norma,

de  modo a  conferir  eficácia  imediata  à  lei.  Preocupa-nos,  sobremaneira,  a  forma

como o  comando  será  cumprido  pelas  entidades  e  empresas,  já  que  não  basta

fornecer o protetor solar: é preciso também exigir o seu uso, orientando e treinando o

trabalhador  sobre  a  maneira  mais  adequada de fazê-lo.  Portanto,  alguns  critérios

merecem ser observados desde o primeiro momento de vigência da nova lei.

Sugerimos,  assim,  a  inclusão  de  dispositivos  no  texto  da  proposição  a  fim  de

incorporar as recomendações recentes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária – Anvisa – para prevenir os efeitos da exposição solar, no que

diz  respeito  ao  uso  de  filtros  ou  protetores.  Consideramos  pertinente  que  os

protetores oferecidos pelos órgãos, entidades e empresas abrangidos pela medida

em comento apresentem registro na Anvisa e fator de proteção solar 15, no mínimo,

para todos os tipos de pele, além de oferecer proteção contra os raios UVA e UVB.
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Ademais, uma vez que se trata de medida de segurança no trabalho, a exemplo do

uso dos equipamentos de proteção individual do trabalhador – como capacete, luva,

óculos e bota, entre outros –, entendemos ser necessário que o empregador implante

programas  educativos  –  ou  que  os  inclua  nos  programas  de  capacitação  em

segurança do trabalho já existentes – para conscientizar seus funcionários quanto à

forma correta de utilização dos protetores solares, a fim de garantir a sua eficácia.

Para tanto, é fundamental alertá-los quanto a alguns aspectos como: uso diário e

contínuo do produto – inclusive em dias nublados; tempo de reaplicação, levando em

consideração fatores como a transpiração e o contato direto da pele com qualquer

superfície que propicie a remoção do produto; e áreas do corpo a serem protegidas

pelos filtros solares. Neste caso, é comum que as pessoas adquiram o hábito de

aplicar o protetor solar somente no rosto, esquecendo-se de outras áreas do corpo

também sensíveis aos raios solares como mãos, braços, pescoço, orelhas e cabeça

(principalmente em pessoas calvas).

Entendemos que é razoável estabelecer um prazo de 90 dias após a publicação da

lei para que os órgãos, entidades e empresas se adéquem à nova lei, tendo em vista

que muitos deles terão que realizar processo licitatório para aquisição dos referidos

protetores.

Por fim, embora fuja ao escopo da proposição em comento, cumpre lembrar que

calças e blusas de mangas compridas, de preferência de cores escuras, calçados

fechados  e  chapéus  de  abas  largas  são  a  vestimenta  mais  adequada  para

incrementar  a  proteção  do  indivíduo  que  desempenha  atividades  laborais  em

exposição solar direta e prolongada.

Julgamos que todas as considerações deste parecer se aplicam ao Projeto de Lei

nº  68/2011,  anexado  à  proposição  em  análise,  uma  vez  que  seu  conteúdo  foi

abrangido pelo Substitutivo nº 2, que apresentamos no final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 804/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
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Obriga as empresas privadas, os entes da administração direta e indireta do Estado

e as empresas contratadas para prestação de serviços ou  realização de obras a

fornecerem, gratuitamente, protetor ou filtro solar ao funcionário que trabalhe exposto

ao sol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as empresas privadas e os órgãos e as entidades da administração

direta e indireta do Estado obrigados a fornecer protetor ou filtro solar, gratuitamente,

ao funcionário que trabalhe exposto ao sol, nos termos de regulamento.

Parágrafo único – O protetor ou filtro solar a que se refere o “caput” deste artigo

apresentará as seguintes especificações, além de outras previstas em regulamento:

I – fator de proteção solar 15 (quinze), no mínimo;

II – proteção contra raios ultravioleta A e B;

III – registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 2º – A obrigação estabelecida por esta lei estende-se à empresa que preste

serviço ou realize obra para o Estado por meio de contrato ou convênio.

Parágrafo único – O edital  de contratação de obras e serviços públicos conterá

cláusula com a obrigação prevista nesta lei.

Art.  3º – Os órgãos, entidades e empresas a que se refere esta lei  implantarão

medidas  de  caráter  educativo  dirigidas  a  seus  funcionários  para  esclarecer  os

seguintes aspectos sobre o uso do filtro ou protetor solar:

I – forma adequada de aplicação;

II  –  número de aplicações diárias  e intervalo  de  tempo mínimo entre  elas  para

manutenção da eficácia do produto;

III – áreas do corpo a serem protegidas;

IV – importância do uso contínuo do produto.

Parágrafo  único  –  As  recomendações  a  que  se  refere  este  artigo  poderão  ser

incluídas em programas de treinamento em segurança do trabalho em execução nos

respectivos órgãos, entidades e empresas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados a partir da data

de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.
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Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor

Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.694/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria desta Mesa, o projeto de lei sob comento altera o valor  do índice da

tabela de vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2011, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

A proposição sob análise determina a revisão dos vencimentos e proventos dos

servidores da Assembleia Legislativa e estabelece a data na qual ocorrerá a revisão

geral anual da remuneração dos servidores da Casa, a fim de atender ao disposto no

“caput” do art. 24 da Constituição do Estado e no inciso X do “caput” do art. 37 da

Constituição da República. Contém, ainda, providências de cunho administrativo.

As  medidas  veiculadas  no  projeto  vão  ao  encontro  das  diretrizes  contidas  no

Direcionamento Estratégico Assembleia 2020, que tem como um de seus pilares a

política de valorização do servidor do Legislativo – fundamental, sem dúvida, para a

manutenção  da  qualidade  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelo  Parlamento  mineiro.

Essa  preocupação  se  traduz  no  objetivo  “assegurar  alto  nível  de  capacitação  e

desempenho  do  corpo  gerencial  e  técnico”,  constante  do  mapa  estratégico  do

Direcionamento.

A proposta de recomposição remuneratória da classe pretende, também, amenizar

as  perdas  decorrentes  da  inflação  recente,  em  processo  de  elevação,  além  de

responder à contribuição dada pelo servidor do Legislativo do Estado ao esforço de

buscar a excelência no desempenho da missão constitucional do Poder Legislativo,

bem como ao atendimento dos anseios do cidadão.

Assim, nos termos propostos, o valor do mencionado índice passará de R$419,13

para R$461,05, o que traduz uma recomposição da ordem de 10%.
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Do ponto de vista constitucional  e legal,  o projeto está em conformidade com o

disposto  no  art.  25,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  e  no  art.  61,  VIII,  da

Constituição Estadual, pelos quais se atribui ao Estado membro a competência para

fixar,  por  meio  de  lei,  a  remuneração  de  seus  servidores.  Atende,  também,  ao

disposto no inciso IV do “caput” do art. 51 da Constituição Federal, o qual, desde o

advento da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/98, demanda a edição de lei material

e  formal  para  a  fixação  e  a  alteração  da  remuneração  dos  servidores  de  casas

legislativas.

Quanto  aos aspectos  orçamentários  da  matéria  em análise,  todos os  requisitos

constitucionais  e  legais  estão  atendidos.  No  que  se  refere  à  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias, o projeto segue o disposto no art. 21 da Lei nº 19.573, de 11/8/2011,

que  determina  que  “as  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais  dos  Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG  terão  como  limite,  na  elaboração  de  suas  propostas  orçamentárias,  a

despesa com a folha de pagamento do mês de abril de 2011, excluídas despesas

sazonais  e  extraordinárias,  projetada  para  o  exercício  de  2012,  considerando  a

revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e

eventuais acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único

do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Além disso, os gastos com pessoal  da Assembleia Legislativa encontram-se em

nível bastante inferior ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade

Fiscal,  que é de 2,1158% da Receita Corrente Líquida – RCL. Conforme se pode

verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a

agosto  de  2011,  o  gasto  da  Assembleia  Legislativa  na  área  de  pessoal,  sem  a

dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,4774% em relação à RCL. Caso seja

desconsiderada essa despesa, o percentual cai para 1,1220%. Por isso, a correção

que ora se propõe não tem o condão de comprometer o equilíbrio fiscal ou as metas

estabelecidas na Lei Orçamentária vigente.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Lei nº 2.694/2011.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.694/2011 no

1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.695/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de resolução em epígrafe altera os incisos I e

II do “caput” do 5º da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2011, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto de resolução sob exame tem a finalidade de alterar os incisos I e II do

“caput”  do art.  5º da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  visando  à

adequação  da  sistemática  de  progressão  do  servidor,  estendendo ao  Técnico  de

Apoio Legislativo o direito a concorrer, após o término do estágio probatório, a até três

padrões a partir  do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o último

padrão de vencimento dessa classe como limite para movimentação. A proposição

também tem o objetivo de transformar 20 cargos vagos de Técnico Legislativo em

cargos de Analista Legislativo.

A  partir  da  análise  dos  aspectos  formais  da  proposição,  verifica-se  a  sua

conformidade com as disposições constitucionais que regem a matéria, em especial

aquelas  contidas  no  inciso  IV  do “caput”  do  art.  51  da  Constituição Federal,  que

atribui ao Poder Legislativo competência privativa para dispor sobre a transformação

de cargos. No âmbito estadual, a matéria está disciplinada no inciso IV do “caput” do

art. 62 da Constituição mineira.
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Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio da simetria, não resta

nenhum  questionamento  quanto  à  competência  da  Mesa  para  a  deflagração  de

processo legislativo que vise a modificar a carreira dos servidores da Casa.

Além  disso,  verifica-se  que  estão  atendidos  os  requisitos  para  a  alteração  em

análise, contidos no § 1º do art. 169 da Constituição da República, uma vez que, além

da existência de crédito orçamentário suficiente para atender à despesa decorrente

da proposição, a autorização para essa medida está expressa na Lei de Diretrizes

Orçamentárias que norteou a elaboração da Lei Orçamentária para 2011. Vale dizer

que o art. 15 da Lei nº 19.099, de 9/8/2010, dispõe que “para atender ao disposto no

art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados a concessão

de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções

ou  a  alteração  de  estrutura  de  carreiras,  conforme  lei  específica,  bem  como  a

admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Em face dessas considerações, entendemos que estão devidamente satisfeitas as

exigências de natureza constitucional para a alteração no sistema de carreira nos

termos do projeto em exame. Passemos, a seguir, à análise dos aspectos atinentes

ao cumprimento das condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Os gastos com pessoal da Assembleia Legislativa encontram-se em nível bastante

inferior  ao limite prudencial  estabelecido  pela LRF,  que é de  2,1158% da Receita

Corrente Líquida – RCL. Conforme se pode verificar no Demonstrativo da Despesa de

Pessoal relativo ao período de janeiro a agosto de 2011, o gasto da Secretaria da

Assembleia  Legislativa  na  área  de  pessoal,  sem  a  dedução  de  inativos  e

pensionistas,  foi  de  1,4774% em relação à  RCL.  Caso seja  desconsiderada essa

despesa, o percentual cai para 1,1220%. Por isso, as alterações que ora se propõem

não têm o condão de comprometer o equilíbrio fiscal ou as metas estabelecidas na

Lei Orçamentária vigente.

No que concerne ao mérito do projeto de lei em tela, entendemos que as alterações

sugeridas sejam condizentes com o planejamento proposto para dotar a Casa de um

quadro de servidores cada vez mais qualificado e comprometido com a missão do

Poder Legislativo.
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Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 2.695/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.695/2011, no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.696/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  deste Colegiado, o projeto de resolução em epígrafe dispõe sobre a

prestação de contas da Assembleia Legislativa e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2011, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto de resolução sob exame tem a finalidade de regulamentar o procedimento

de  prestação  de  contas  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

adequando-o às exigências da Lei Complementar Federal nº 131, de 27/5/2009, que

acrescentou dispositivos  à Lei  de Responsabilidade Fiscal,  a  fim  de determinar  a

divulgação  de  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e

financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Analisando os aspectos formais da proposição, verifica-se a sua conformidade com

as disposições constitucionais que regem a matéria, em especial aquelas contidas no

inciso  IV  do  “caput”  do  art.  51  da  Constituição  Federal,  que  atribui  ao  Poder

Legislativo competência privativa para dispor sobre o seu funcionamento. No âmbito

estadual, a matéria está disciplinada no inciso III do “caput” do art. 62 da Constituição

mineira. Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio da simetria, não

resta questionamento quanto à competência da Mesa para a deflagração de processo

legislativo que vise a modificar a publicação dos atos da Casa.
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No que concerne ao mérito do projeto de lei em tela, entendemos que as medidas

propostas  se  coadunem  com  os  princípios  constitucionais  que  norteiam  a

administração pública. O projeto proposto fundamenta-se na Subseção VI da Seção I

do Capítulo II da Constituição do Estado de Minas Gerais – da Fiscalização e dos

Controles  do  Poder  Legislativo  –,  bem  como nos  princípios  da  publicidade  e  da

eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

A proposição também consagra os princípios da eficiência e da economicidade ao

desburocratizar  processos  administrativos  da  Casa,  tais  como  a  celebração  de

contratos de valores mais baixos. O § 4º a ser incluído no art. 61 da Resolução nº

3.800,  de  30/11/85,  prevê  delegação  da  Mesa  da  Assembleia  para  autorizar  a

celebração de contratos, em caso de valores de até R$80.000,00, ao Presidente e ao

1º-Secretário e, em caso de valores de até R$8.000,00, ao Diretor-Geral.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 2.696/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.696/2011 no 1º turno na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.697/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  deste Colegiado,  o projeto  de resolução em epígrafe institui  o  diário

oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2011, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto  de  resolução  sob  exame tem  a  finalidade  de  instituir  o  diário  oficial

eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, órgão oficial para
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publicação e divulgação de atos oficiais e notícias de interesse do Poder Legislativo,

nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.429, de 11/1/2011.

A  partir  da  análise  dos  aspectos  formais  da  proposição,  verifica-se  a  sua

conformidade com as disposições constitucionais que regem a matéria, em especial

aquelas  contidas  no  inciso  IV  do “caput”  do  art.  51  da  Constituição Federal,  que

atribui  ao  Poder  Legislativo  competência  privativa  para  dispor  sobre  o  seu

funcionamento. No âmbito estadual, a matéria está disciplinada no inciso III do “caput”

do art. 62 da Constituição mineira.

Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio da simetria, não resta

questionamento  quanto  à  competência  da  Mesa  para  a  deflagração  do  processo

legislativo relativamente a matéria que vise  a modificar  a publicação dos atos  da

Casa.

No que concerne ao mérito do projeto de resolução em tela, entendemos que as

medidas  propostas  estão  consentâneas  com  os  princípios  constitucionais  que

norteiam  a  administração  pública,  notadamente  o  da  publicidade  e  o  da

economicidade. A divulgação dos atos da Assembleia Legislativa pela internet  é a

maneira mais eficaz de conciliar esses dois princípios, uma vez que o acesso dos

usuários à rede é maior do que ao “Minas Gerais”, e o custo de divulgação em meio

eletrônico, significativamente menor que o do meio impresso. A redução do uso de

papel  também  é  consequência  salutar  da  implantação  do  diário  eletrônico,  que

contribuirá para a diminuição da derrubada de árvores e da produção de lixo.

Além disso,  este projeto de resolução observa os ditames da Lei  nº 19.429,  de

11/1/2011, que dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do

Estado no órgão oficial.  O parágrafo único do art.  1º dessa lei  estabelece que os

Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas poderão

optar  por  divulgar  os  atos  oficiais  e  o  noticiário  de  seu  interesse  em  publicação

própria  ou  em  diário  eletrônico  disponibilizado  na  internet,  nos  termos  de

regulamento. Ressalte-se que a segurança de tal divulgação em meio eletrônico é

garantida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil –, instituída

pelo  governo  federal,  em  2001,  com  a  finalidade  de  garantir  a  autenticidade,  a

integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
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Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 2.697/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.697/2011, no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 339/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em exame, a Comissão de Direitos Humanos requer sejam

encaminhadas ao Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas  Gerais  –  Deop-MG  –  e  ao  Diretor-Presidente  da  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – as notas taquigráficas da

3ª Reunião Ordinária dessa comissão e sejam solicitadas informações, com cópias

dos respectivos documentos, sobre eventual doação ou transferência de imóveis por

órgão público a moradores dos bairros e vilas onde haverá obras do programa de

requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem; e sobre

os mapas da região da Cidade Industrial  de Contagem, datados de 1940 a 1945,

inclusive das áreas próximas às ruas Jorge Ferreira Gomes (antiga Av. 5) e Sílvio de

Oliveira Pacheco, situadas na Vila Itaú.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

No intuito  de  resgatar  alguns  dados  históricos,  apensamos  aos  autos  cópia  de

legislação estadual sobre o aforamento de terrenos relacionados ao requerimento em

análise, a saber: Decreto-Lei nº 778, de 1941; Decreto-Lei nº 2.154, de 1947; Lei nº

5.188, de 1969.

Fundamentação

A proposição em análise é um desdobramento da audiência pública realizada pela



1789
____________________________________________________________________________

Comissão  de  Direitos  Humanos  em  23/3/2011,  que  teve  por  finalidade  promover

debate sobre as obras do programa Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de

Cheias do Córrego Ferrugem e os direitos dos cidadãos.

Em síntese, o programa de requalificação do Córrego Ferrugem, que vem sendo

desenvolvido sob a responsabilidade do Deop-MG no entorno da Cidade industrial de

Contagem, constitui-se de várias obras e intervenções com o objetivo de controlar as

enchentes que, periodicamente, afetam a região. Prevê-se a implantação de cinco

bacias  de  detenção  de  cheias,  assim  como  a  delimitação,  desocupação  e

recuperação de áreas de risco de inundações. Para a execução dessas obras e a

remoção de famílias das áreas de risco, prevê-se a desapropriação de 1.270 imóveis,

cujos  moradores  serão  indenizados  ou  reassentados  em  núcleos  habitacionais

construídos para esse fim.

Naquela audiência, que contou com a participação do técnico do Deop-MG gerente

das obras desse projeto de requalificação e de grande número de moradores locais,

evidenciou-se que estes reconhecem a importância do projeto e, em princípio, não

estariam contra a sua realização. Entretanto, ficou patente a insatisfação quanto aos

critérios  adotados  para  a  avaliação  e  o  pagamento  dos  imóveis  a  serem

desapropriados.

O representante do Deop-MG explicou que a maioria dos moradores, por não terem

escritura do imóvel, receberão apenas pelas benfeitorias construídas. Ou seja, o valor

dos lotes, hoje situados em região nobre de Contagem, não poderá ser computado

para efeito de indenização.

Lideranças  das  comunidades  afetadas  alegaram  ter  sido  o  próprio  Estado que,

como  proprietário  desses  terrenos,  entregou-os  aos  trabalhadores  que  ali  foram

morar durante a construção da cidade industrial, nos idos da década de 1940. Assim,

consideram ter havido falha do Estado em não formalizar a doação desses imóveis na

época, problema que persiste até hoje.

Em relação a essa questão,  reportamos, na íntegra,  a fala do representante do

Deop-MG:

“Na vila, há a questão mencionada de que houve doação no princípio, há muitos

anos. Não duvidamos disso, mas nós que operacionalizamos o projeto só podemos
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trabalhar  com  aquilo  que  temos  de  comprovantes.  Pedimos  a  todos:  vocês  têm

escritura? Vocês têm um documento de doação? Ninguém os tem. Se tiverem um

documento legal, há como pagar pelo terreno; se não, isso não é possível. Então, a

primeira coisa que a nossa equipe pergunta é se têm o documento do imóvel. Se sim,

avaliamos o terreno, mas, por enquanto, não apareceu ninguém que apresentasse

uma  documentação  legal  do  terreno,  o  que  ocasionaria  essa  disparidade  na

avaliação.  Estamos  pagando  a  casa;  o  terreno  não  conta.  Assim,  aqueles  que

preferem indenização, de certa forma, ficam prejudicados, pois não conseguem ser

indenizados pelo terreno. Contudo, se alguém tiver a escritura de doação ou outra

forma, é só apresentá-la. Nesse caso, iremos avaliá-la e levaremos em consideração

o  terreno.  Agora,  não  apresentando  documento,  não  há  como  fazermos  essa

avaliação”.

Com se vê, o próprio representante do Deop -MG não coloca dúvidas quanto à

possibilidade da doação desses imóveis por parte do Estado.

Ao final  da audiência, moradores afirmaram que estão tendo muitas dificuldades

para conseguir documentos que comprovem essa doação. Segundo eles, a Codemig

– atual responsável por essa documentação – ainda não se prontificou a fornecê-la.

Para  contornar  as  dificuldades,  solicitaram à  Comissão de Direitos  Humanos  que

atuasse em favor da obtenção desses documentos.

Em uma rápida  pesquisa no  sistema de informações da ALMG,  identificamos a

seguinte legislação estadual sobre o assunto: Decreto-Lei nº 770, de 20/3/1941, que

declara de utilidade pública para fins de desapropriação os terrenos onde deverá ser

construído o parque industrial; Decreto-Lei nº 778, de 19/6/1941, que dispõe sobre

aforamento de terrenos da Cidade Industrial (o art. 1º desse decreto situa a Cidade

Industrial  não  em  Contagem,  mas  no  Município  de  Betim.  Lembramos  que,  no

período de 1938 a 1948, o Município de Contagem perdeu sua autonomia política,

tendo sido rebaixado a Distrito de Betim.); Decreto-Lei nº 2.154, de 1947, que dispõe

sobre  o  aforamento  de  terrenos  para  a  instalação  da  Vila  Operária  da  Cidade

Industrial  e  autoriza  o  aforamento  de  terrenos  adquiridos  posteriormente  para  a

criação de novos núcleos ou parques industriais no Estado; Lei nº 5.188, de 1969,

que autoriza o Poder Executivo a aforar a seus atuais ocupantes terrenos da Vila
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Operária da Cidade Industrial de Contagem.

A partir do exposto, entendemos que o encaminhamento das notas taquigráficas da

citada audiência pública e o pedido de informações ao Deop-MG e à Codemig são

oportunos,  pois  auxiliarão  no  esclarecimento  e  no  melhor  encaminhamento  dos

problemas levantados. Também achamos adequado encaminhar cópia do presente

parecer a esses dois órgãos para melhor situá-los em relação ao tema. Com esse

intuito, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Quanto à competência para o encaminhamento da proposição, o § 3º do art. 54 da

Constituição  Estadual  determina  que  "A Mesa  da Assembleia  poderá  encaminhar

pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 339/2011, com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao final da proposição:

“Solicita, ainda, que seja encaminhada, juntamente com o pedido de informações às

autoridades  acima  mencionadas,  cópia  do  parecer  da  mesa  sobre  o  presente

requerimento e da legislação apensada aos autos do processo.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 606/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Participação Popular solicita ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício à Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural de Minas Gerais – Emater-MG – solicitando informações sobre a

execução  da  Ação  4147  –  Criação  de  Pequenos  Animais  –  Piscicultura  –  em
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comunidades indígenas, com a discriminação das comunidades em que essa ação

tem sido desenvolvida, bem como do percentual de execução física e financeira da

ação nas referidas comunidades.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição pede que a Emater-MG informe as atividades relacionadas à Ação

4147 – Criação de Pequenos Animais – Piscicultura – que vêm sendo desenvolvidas

em  comunidades  indígenas,  bem como as  percentagens  de execução das metas

físicas  e  financeiras  da  referida  ação  nas  comunidades  atendidas.  É  necessário

registrar  que  o  Requerimento  nº  606,  de  2011,  de  mesma  autoria  e  teor,  foi

direcionado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, pasta a

que está vinculada à Emater-MG.

Vale comentar, de início, que a Ação do Programa Estruturador Minas Sem Fome

(028),  a  que  se  refere  a  proposição,  não  tem  como finalidade  precípua  atender

comunidades indígenas, mas sim “incentivar a produção de pescado em tanques-

rede e em reservatórios construídos para o enfrentamento da seca, como alternativa

de  ocupação  e  renda  para  agricultores  e  jovens  rurais”.  Portanto,  eventual

atendimento de comunidades indígenas poderá ou não ter sido realizado desde que

condicionado à necessidade de geração de renda dessas comunidades e desde que

enquadrados os indígenas membros dessas comunidades como produtores ou jovens

rurais, público a que se destinam os esforços planejados.

Por outro lado, deve-se registrar que o mesmo programa tem ação específica para

o atendimento de comunidades indígenas, a saber: Ação 4447 – Apoio à Produção de

Alimentos em Comunidades Indígenas e Quilombolas.

Ressalta-se ainda não ser razoável a solicitação de informação sobre a execução

de metas físicas e financeiras  específicas  para comunidades indígenas,  visto que

essas não são objeto da ação, bem como pelo fato de que o acesso a conteúdo

desse teor é livremente realizado pela Casa em sistema on-line e em tempo real.

No que se refere ao respaldo legal para essa aprovação de proposição, registre-se
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que o § 3º do art. 54 da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Pelas razões acima expostas e por necessidade de adequação à técnica legislativa,

apresentamos substitutivo à proposição na conclusão deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 606/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Comissão de Participação Popular solicita a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

de Minas Gerais – Emater-MG – pedido de informações sobre o eventual atendimento

de comunidades indígenas, contendo a relação das comunidades atendidas e das

atividades  ali  desenvolvidas,  por  meio  da  execução  da  Ação  4147  –  Criação  de

Pequenos  Animais  –  Piscicultura  –  do  Programa Estruturador  028  –  Minas  Sem

Fome.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 725/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a proposição em

epígrafe solicita que o Presidente da Assembleia encaminhe ofício à Secretária de

Estado de Saúde e à Diretoria-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –

com pedido de informações sobre a existência de casos comprovados de falecimento

ou de problemas de saúde em Minas Gerais em decorrência do consumo de queijo
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minas artesanal, produzido a partir de leite cru.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento sob análise, subscrito por todos os membros efetivos da Comissão

de Política Agropecuária e Agroindustrial, traz à luz questão sistematicamente tratada

em diversas audiências públicas que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos

nesta Casa por vários atores sociais, em especial por produtores e comerciantes de

queijo minas artesanal – QMA. O pedido de informação formulado à Secretaria de

Estado da Saúde – SES – e ao Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA – pretende

tornar  públicos  os  possíveis  casos  de  óbito  humano  ou  de  problemas  de  saúde

provocados pelo consumo de QMA, que, conforme estabelecido na Lei nº 14.185, de

2002, tem como principal insumo o leite de vaca cru.

A polêmica  em  torno  da  produção  e  do  consumo  de  QMA tem  como  base  a

necessidade de controle sanitário dos produtos de origem animal, classe em que se

incluem  os  laticínios.  No  rol  de  atribuições  do  poder  público  estadual,  o  IMA é

responsável pelo controle sanitário dos rebanhos, da produção e da agroindústria,

além do trânsito dos produtos agropecuários. A fiscalização da venda no varejo, por

sua vez,  é  feita  pelo serviço de  inspeção sanitária  da SES.  Outras  estruturas se

sobrepõem ou se equivalem nos níveis federal e municipal.

Buscando  salvaguardar  a  cultura  e  a  economia  doméstica  do  Estado,  a  ALMG

elaborou, em 2002,  a Lei  do Queijo Minas Artesanal,  com o apoio de produtores,

Prefeitos Municipais, do IMA, da SES, entre outros. Como resultado efetivo da nova

lei, o QMA foi reconhecido, o que possibilitou a manutenção da tradição mineira, que

vinha  sendo  formalmente  combatida  pela  imposição  da  fabricação  de  queijo

exclusivamente a partir de leite pasteurizado.

Por  outro  lado,  a  lei  do  QMA fez  surgir  uma  regulamentação  extremamente

rigorosa, que lançou a quase totalidade dos produtores e comerciantes do produto na

ilegalidade. Confirmando essa afirmação, vale citar que, segundo consulta ao “site”

do IMA em 4/8/2011, constam como certificados 175 produtores nas cinco origens
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demarcadas do Estado, ou seja, Cerrado (38), Serra da Canastra (25), Serro (92),

Araxá (19) e Campo das Vertentes (1), enquanto estimativas do próprio IMA apontam

para a existência de cerca de 30 mil produtores.

Segundo  relatos  de  representantes  do  IMA e  de  técnicos  da  SES  feitos  em

audiências públicas na ALMG, o rigor das normas sanitárias tem fundamento no risco

à saúde pública representado pelo consumo do QMA. Porém, nos registros dessas

mesmas  reuniões,  não  são  relatados  dados  epidemiológicos  ou  mesmo  dados

isolados de problemas constatados de saúde pública decorrentes do consumo de

QMA, o que gera dúvidas sobre a veracidade dos argumentos que justificam o rigor

aplicado à fiscalização sanitária do produto.

Assim,  tendo  a  Constituição  do  Estado  conferido,  em  seu  art.  54,  §§  2º  e  3º,

legitimidade  à  Assembleia  Legislativa  para  solicitar  informações  a  autoridades

estaduais e por se tratar, de acordo com o exposto, de assunto de grande interesse

da sociedade mineira, somos favoráveis ao requerimento.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 725/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 747/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em análise solicita à Agência

Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  do

Estado de Minas Gerais – Arsae-MG – informações sobre as obras de saneamento

no Município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.

O Requerimento nº 747/2011 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011 e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete sobre ele emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O autor  do  requerimento  pretende obter  da  Arsae-MG esclarecimentos  sobre  o
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andamento  das obras  de  saneamento  e  sobre  a  cobrança de taxa de  esgoto  no

Município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Para tanto, o parlamentar elabora

uma série de indagações que deverão ser respondidas pelo órgão, estando entre elas

questões relativas à pertinência da cobrança da taxa de esgoto, uma vez que as

obras  de  saneamento  no  Município  nem  sequer  foram  concluídas,  e  ao  período

durante o qual a população local vem pagando essa taxa.

Segundo  verificamos  na  página  da  Copasa-MG  na  internet,  os  serviços  de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Turmalina estão

concedidos  a  essa  empresa.  Não  há  definição  se,  no  escopo  do  serviço  de

esgotamento sanitário, está incluída a coleta e o tratamento do esgoto ou somente a

coleta sem tratamento.

É competência da Arsae-MG, segundo a Lei nº 18.309, de 2009, fiscalizar e orientar

a  prestação  dos  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento

sanitário,  bem  como  editar  normas  técnicas,  econômicas  e  sociais  para  a  sua

regulação,  quando  o  serviço  for  prestado  por  entidade  da  administração  indireta

estadual, em razão de permissão, contrato de programa, contrato de concessão ou

convênio celebrados com o Município.

O art. 46, III, do Regimento Interno, confere ao Deputado competência para solicitar

pedido  escrito  de  informações.  Logo,  o  requerimento  está  entre  as  atribuições

regimentais  estabelecidas,  podendo  ser  encaminhado  à  Arsae.  No  intuito  de

aprimorar  sua  redação,  propomos  uma  emenda  substituindo  a  expressão  “seja

formulado apelo” pela expressão “sejam solicitadas”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 747/2011 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no requerimento, a expressão “seja formulado apelo” pela expressão

“sejam solicitadas”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 748/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o requerimento em epígrafe solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa  -  pedido  de  informação  referente  à  prestação  de  serviços,  pela  referida

empresa, no Município de Turmalina.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa solicitar à Copasa informações a respeito dos serviços

de saneamento prestados pela empresa no Município de Turmalina. A Copasa é uma

sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana — Sedru. Atua, por meio de concessão, em mais de 600 Municípios

mineiros, atendendo por volta de 13 milhões de pessoas.

Segundo o requerente, e de acordo com reportagens veiculadas na imprensa, a

Copasa  vem  cobrando  taxa  de  esgoto  da  população  de  Turmalina,  embora  o

Município não seja beneficiado com o serviço de tratamento de efluentes. Uma taxa é

tributo  referente  à  contraprestação  de  um benefício  ou  serviço  público  específico

prestado ou custeado pelo Estado, a ser pago por aquele que é por ele beneficiado.

Existindo, de fato, a cobrança de uma taxa por parte da Copasa sem que haja a

contraprestação de um serviço correspondente (neste caso, o tratamento de esgoto),

fica indicada uma possível irregularidade por parte dessa empresa.

O art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, estabelece a competência da Mesa da

Assembleia  para  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais,  e  a  recusa,  o  não-atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou,  ainda,  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização. Ora, a Copasa é uma sociedade de economia mista e vinculada a

uma  secretaria  de  Estado,  sendo  integrante  da  administração  indireta  estadual.
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Dessa forma, verifica-se que a matéria em tela encontra previsão legal.

Assim, e considerando as disposições do art.  62, XXXI, da Carta Estadual,  que

atribuem  a este  Parlamento  a  competência  para  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do

Poder Executivo, incluindo a administração indireta, parece adequado que a matéria

em análise seja acolhida.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 748/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 768/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  das  Comissões  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia e  de  Segurança

Pública, a proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Subchefe do Estado-Maior

da PMMG informações sobre os dados constantes no Registro de Eventos de Defesa

Social – Reds – relacionados com incidentes de violência em ambiente escolar nos

últimos três anos no Estado, por Município, bem como cópia dos documentos que

estabelecem  as  diretrizes  para  a  atuação  da  PMMG em  casos  de  violência  nos

estabelecimentos de ensino.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria  das  Comissões  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia e  de  Segurança

Pública,  o requerimento em exame visa solicitar  ao Subchefe do Estado-Maior da

PMMG dados sobre a violência em ambiente escolar, bem como sobre a atuação do

policiamento  ostensivo  nos  estabelecimentos  de  ensino.  O  requerimento  que deu

origem  à  proposição  foi  aprovado  em  reunião  conjunta  das  Comissões  citadas,

realizada no dia 17/5/2011, cuja finalidade foi debater a violência nas escolas e colher

sugestões para o combate e a prevenção ao problema.
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Essa audiência pública conjunta teve caráter especial, pois ocorreu no contexto da

organização e realização, pela ALMG, do fórum técnico “Segurança nas escolas: por

uma  cultura  de  paz”,  que  objetiva  debater  e  levantar,  junto  às  entidades

representativas da sociedade civil e dos setores público e privado, subsídios para a

formulação de políticas públicas visando à prevenção e ao combate à violência nas

escolas.

A programação desse fórum técnico inclui  palestras, ministradas por  expositores

convidados, e atividades em grupos de trabalho, nos quais os participantes discutem

propostas e elaboram um documento, a ser votado na plenária final. A etapa final será

realizada em Belo  Horizonte,  em outubro  deste  ano,  e  está  sendo precedida  por

reuniões no interior, nos Municípios de Juiz de Fora, Janaúba, Varginha, Contagem,

Araxá e Teófilo Otôni.

Por  meio  do  requerimento  em  análise,  as  Comissões  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia e de Segurança Pública pretendem obter informações que ajudarão nos

debates e na formulação de propostas visando à diminuição da violência nas escolas

do Estado.

A  Constituição  mineira,  no  seu  art.  54,  §  3°,  confe re  a  este  Parlamento  a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais  e

determina que a recusa ou o não atendimento ou a prestação de informação falsa

constituem infração administrativa,  sujeita a responsabilização. Em sintonia com a

Constituição do Estado e com o  importante evento  institucional  em realização na

Casa, somos pela aprovação da proposição em exame.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 768/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 809/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão  de  Segurança Pública,  por  meio  da  proposição em foco,  requer  à
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Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude – CAO-IJ –, do Ministério

Público  de  Minas  Gerais,  pedido  de  informações  sobre  os  dados  relativos  à

implantação de medidas socioeducativas nos Municípios  mineiros, em particular  a

prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 28/5/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  ao

Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude – CAO-IJ –

pedido  de  informações  sobre  a  implantação  das  medidas  socioeducativas  nos

Municípios mineiros.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou, em seu art.  54,  § 3°,  que “a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”. De acordo

com o mesmo princípio, o art. 100, IX, do Regimento Interno, faculta às Comissões o

direito de solicitarem à Mesa encaminhamento de “pedido por escrito de informação”,

“em razão da matéria (...)  compreendida em sua denominação ou da finalidade de

sua constituição”  e “quanto a fato sujeito  a controle e fiscalização da Assembleia

Legislativa”.

O requerimento que originou a proposição em tela, de autoria do Deputado João

Leite, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Cássio Soares, foi decorrente

de reunião da  Comissão de Segurança Pública que teve por  finalidade discutir  a

implantação de medidas socioeducativas nos Municípios mineiros.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  –  ECA –,  Lei  Federal  nº  8.069,  de

13/7/1990, inaugurou a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente e

mudou o paradigma no trato da questão infracional, buscando a inclusão social do

adolescente em conflito com a lei.

O  ECA  determina  um  conjunto  de  medidas  socieducativas  de  meio  aberto
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(liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  à  comunidade)  e  de  privação  de

liberdade (internação),  enfatizando o caráter socieducativo da medida aplicada e a

relação de proporcionalidade entre a medida aplicada e as circunstâncias e gravidade

da infração. Dados do Centro Operacional à Promotoria de Justiça da Infância e da

Juventude de Minas Gerais, no entanto, mostram que as medidas de privação de

liberdade prevalecem sobre as medidas em meio aberto. Em 2007, apenas 12,2%

dos  Municípios  mineiros  tinham  implantado  o  Liberdade  Assistida  e  17,4%,  o

Prestação de Serviços à Comunidade.

Entre as medidas socieducativas, a liberdade assistida é a que tem mais êxito por

interferir na realidade familiar e social do adolescente, tentando resgatar, mediante

apoio  técnico,  suas  potencialidades.  Em  contraponto,  a  medida  de  internação  é

medida  socieducativa  que  menos  traz  resultados  positivos,  uma  vez  que  os

adolescentes  internados  se  distanciam  ainda  mais  da  possibilidade  de  um

desenvolvimento integrado de suas capacidades e potenciais.

O Estado tem buscado alterar essa realidade, priorizando a aplicação das medidas

socioeducativas em meio aberto aos adolescentes que tenham infrigido a lei.

Informações  sobre  como  têm  sido  aplicadas  essas  medidas,  são,  portanto,

extremamente relevantes, motivo pelo qual julgamos oportuna a proposição em tela.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 809/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Dílzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes -  Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.129/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Sebastião Costa, por intermédio da proposição em epígrafe, requer a

inserção nos anais da Casa de matéria veiculada no jornal “Estado de Minas” de

28/5/2011, intitulada “Renegociação necessária”.

Requer, ainda, que desse ato se dê ciência ao subscritor da matéria, o Deputado

Federal Eduardo Azeredo.
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O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1°/7/2011 e encaminhado

a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos dos arts. 79, VIII, “b”, e 234,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  a  inserção nos  anais  da  Assembleia

Legislativa  da  matéria  intitulada  “Renegociação  necessária”,  publicada  na  coluna

“Opinião” do jornal “Estado de Minas”, na edição de 28/5/2011.

O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno prevê a inserção nos anais desta

Casa de documento ou pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o

Estado.  Assim,  a  matéria  a  ser  transcrita  deve  narrar  um  fato  ou  exprimir  uma

manifestação política ou  cultural  que sejam relevantes  para  o  estudo histórico  de

Minas Gerais.

Com  efeito,  a  aludida  matéria  jornalística  relata  a  importância  dos  acordos  de

renegociação das dívidas dos Estados com a União, celebrados ao final da década

de 90, que contribuíram, em última análise, para a organização das finanças públicas

e estabilidade econômica do País. Explicita, com propriedade, os fatos e a conjuntura

econômica que nortearam as negociações (mormente o caso mineiro) e concluiu pela

possibilidade de se reverem as condições pactuadas a época, ante o “novo cenário

de estabilidade econômica e desenvolvimento”.

A publicação  da matéria  ocorre  em  momento  oportuno,  uma vez que cresce o

movimento político com o objetivo  de  promover  uma renegociação das condições

estabelecidas  nos  contratos  de  refinanciamento  das  dívidas  com  a  União,  sob  o

argumento de que estas não são condizentes com a realidade atual.

Isso posto, a publicação em referência se nos afigura importante e, por isso, deve

ser inserida nos registros oficiais desta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.129/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.291/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  requer  à

Presidência da Assembleia seja encaminhado pedido de informações à Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – sobre o acidente ocorrido em área de sua

propriedade  em  dezembro  de  2009,  queimando  o  corpo  de  uma  menina  por

substâncias químicas, e sobre eventual assistência ou algum tipo de indenização à

criança vitimada e sua família.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 6/8/2011, a matéria vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise foi motivada pela denúncia de que, em dezembro de 2009,

por ocasião de confraternização às vésperas do Natal, uma menina de 8 anos teria

sofrido  acidente  quando  brincava  com  sua  irmã  perto  de  um  campo  de  futebol

localizado em área pertencente à Cemig, na Av. Mucuri, em Nanuque. A criança teria

caído em um buraco contendo substâncias químicas e, consequentemente, sofrido

queimaduras de terceiro grau, que a deixaram com pés e pernas deformados, além

de afetarem seus braços e metade de suas costas.

Logo após o acidente, a vítima foi levada imediatamente ao pronto-socorro local.

Todavia, diante da gravidade das lesões e dos recursos limitados do estabelecimento,

acabou  sendo  transferida  para  o  Hospital  Santa  Rosália,  em  Teófilo  Otôni,  onde

permaneceu internada por dois meses. Segundo relato de sua mãe, Adja Alves, a

Cemig  não  arcou  com  as  despesas  relativas  a  cirurgias,  roupas  especiais,  entre

outras.  Em decorrência,  a  família  da  acidentada,  que tem baixa  renda,  passou a

pleitear indenização na Justiça, até porque novos gastos serão necessários em face

do processo degenerativo da pele afetada.

Sob o aspecto jurídico, a matéria em exame se estriba no princípio da separação

dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, oriundo da doutrina

clássica e acolhido pelo direito  constitucional positivo brasileiro.  Coaduna-se, pois,

com  a  competência  do  Poder  Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder
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Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais,  ampara-se  na  Constituição  Estadual,  uma  vez  que  os  arts.  73  e  74

impõem  ao  Poder  Legislativo  o  dever  de  fiscalizar  o  exercício  da  função

administrativa  do  Estado  em  todos  os  seus  espaços  e  aspectos  institucionais,

enquanto o art. 54, § 3º, assegura à Mesa da Assembleia a prerrogativa de solicitar

informação a autoridades estaduais, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo

de 30 dias  ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização.

Apoia-se de resto no art. 233, XII, do Regimento Interno, que disciplina o pedido

escrito  de  informação  a  autoridades  estaduais,  sobre  fato  sujeito  a  controle  e

fiscalização da Assembleia Legislativa. Portanto, a proposição em tela, sem vício de

iniciativa,  configura uma legítima atividade da Casa, ostentando sólido e tipificado

lastro constitucional e regimental.

Quanto  ao  mérito,  registre-se  que  o  tema,  divulgado  por  meio  de  um  “blog”

especializado  em  noticias  regionais  e  outros  meios,  vem  obtendo  repercussão  e

causando comoção pública. Ademais, diz respeito aos direitos humanos, uma vez que

representa possível sonegação ao direito universal de acesso à Justiça, previsto no

art.  5º,  XXXV,  da  Constituição  Federal  e  hostil  à  astúcia  autocrático-protelatória

referida  por  Bobbio  com  a  seguinte  crítica:  “Deve-se  recordar  que  o  mais  forte

argumento  adotado  pelos  reacionários  de  todos  os  países  contra  os  direitos  do

homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta de fundamento,

mas a sua inexequibilidade”.

A possível  lacuna em fazer-se justiça merece atenção especial  das autoridades

estaduais, até porque, como se sabe, a Cemig é uma empresa de prestígio, que tem

interesse em elucidar os fatos de forma completa e decisiva, inclusive para preservar

sua imagem. Diante desse quadro  e  levando-se  em conta  tais  considerações,  há

necessidade  de  que  a  Casa  se  muna  dos  dados  solicitados,  indispensáveis  ao

exercício de suas atribuições de fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.291/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.321/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Esporte Lazer e Juventude, por meio da proposição em exame,

requer  ao Presidente da Assembleia Legislativa  o envio de  ofício à Secretaria  de

Estado  de  Educação  solicitando  informações  sobre  o  número  de  quadras

poliesportivas e equipamentos esportivos existentes nas escolas públicas estaduais,

o endereço da unidade, a situação física dos referidos equipamentos e os eventuais

projetos de recuperação, construção e instalação.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em exame responde à demanda apresentada no Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado nesta Casa em fevereiro de 2011.

Entre as propostas extraídas do evento está o fortalecimento do desporto escolar, por

meio da melhoria da infraestrutura para prática esportivas presente nas escolas da

rede estadual.

O atendimento dessa demanda depende necessariamente do cumprimento da meta

estabelecida  no  Plano  Decenal  de  Educação,  instituído  pela  Lei  nº  19.481,  de

12/1/2011, de garantir  que, em até quatro anos, cada Município mineiro tenha, no

mínimo,  uma escola  de  ensino  fundamental  e  uma escola  de  ensino  médio  com

quadra  esportiva  coberta  e  que,  em até  dez anos,  50% das  escolas  públicas  de

ensino  fundamental  e 60% das escolas  públicas de  ensino  médio  tenham quadra

coberta.

Julgamos  que  o  Poder  Legislativo  pode  contribuir  para  o  atendimento  de  tal

demanda por meio do monitoramento da efetivação das metas previstas no Plano

Decenal.  Ao  solicitar  à  Secretaria  essas  informações,  parece-nos  que  estamos

obtendo subsídios para realizar esse monitoramento que nos cabe.
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No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no §2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado.

Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Ademais, com

base no art. 62, XXXI, que estabelece entre as prerrogativas do Poder Legislativo a

fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, concluímos não haver óbice à

aprovação da proposição em comento.

No  entanto,  visando  ao  atendimento  satisfatório  do  pleito  dos  autores,

apresentamos  o  Substitutivo  nº  1  à  proposição  em  análise,  com  o  intuito  de

especificar o objeto do requerimento.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação do Requerimento nº 1.321/2011 na

forma do Substitutivo nº1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  encaminhado  pedido  de  informação  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação sobre o  número de escolas  públicas com quadra esportiva coberta  em

relação ao número total de escolas, por Município, bem como para quais escolas há

projetos de reforma ou construção de quadras esportivas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Dilzon Melo - Paulo Guedes - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.330/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  requer  à

Presidência da Assembleia seja inserido nos anais da Casa o artigo “Humanismo

Transigente”,  de Lucília Neves Delgado, publicado no jornal  “Estado de Minas” de
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6/8/2011.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise,  ensejada  pela  publicação  do  artigo  “Humanismo

Transigente”, de autoria da historiadora Lucília Neves, no jornal “Estado de Minas” de

6/8/2011,  motivou-se  pela  reverência  da  sociedade  mineira  à  personalidade  e  ao

exemplo de Dona Helena Greco, reavivados por ocasião de sua morte, que catalizou

a vontade política coletiva de prestar-lhe homenagens como forma de reafirmar o

legado democrático e humanista representado por sua vida.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame se  apoia  no  art.  62,  II  e  III,  da

Constituição  Estadual,  que  faculta  a  esta  Casa  a  competência  de  dispor

privativamente sobre o seu próprio funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e

234  do  Regimento  Interno,  que  estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  se

inserirem  documentos  e  pronunciamentos  não  oficiais  nos  anais  desta  Casa,

considerados especialmente relevantes para o Estado, bem como disciplinam, por

meio de requerimentos, a tramitação apropriada a tal previsão. Portanto, a proposição

em  tela,  sem  vício  de  iniciativa,  ostenta  sólido  e  tipificado  lastro  constitucional  e

regimental.

Quanto  ao  mérito,  registre-se  que  o  artigo  em  tela,  escrito  por  conhecida  e

conceituada professora da UnB e da PUC Minas,  relatou com a simplicidade dos

fatos o despontar de uma senhora que aos 60 anos, pela primeira vez em sua vida,

“não conteve a indignação, subiu no palanque e pronunciou contundente manifesto

contra o arbítrio”, para em seguida convocar “sua geração a enfrentar os desmandos

do governo militar” e transformar sua voz em “defensora intransigente e incansável

dos  direitos  humanos  no  Brasil”.  Concluiu  a  autora  que  “neste  tempo  volátil  e

individualista em que vivemos, a mirada sobre uma vida grandiosa, generosa e reta

como  a  de  Dona  Helena  Greco  pode,  com  certeza,  contribuir  para  nos  fazer

melhores”.

Considerando-se tudo que se viveu, se escutou, se leu e se conheceu de Dona
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Helena, com as experiências e certezas ressoantes na inclusão de seu nome na lista

do projeto “Mil Mulheres” para o Prêmio Nobel da Paz em 2005, pode-se afirmar que

sua  trajetória,  em  simbolismo sobreposto  à  longa  noite  do  terrorismo de  Estado,

representa um fio fadado a prolongar-se para além dos tempos presentes e a inspirar

gerações futuras. Portanto, é mais que oportuna e merecida a inclusão do artigo que

sintetiza seu legado nos anais desta Casa, perenizando assim um exemplo histórico

da  luta  pelos  direitos  humanos  em  Minas  Gerais,  hoje  coagulada  como  direito

subjetivo nas Constituições Federal e Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.330/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Paulo Guedes, relator – José Henrique – Inácio Franco

– Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.342/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão  de Segurança Pública,  o  Requerimento  nº  1.342/2011

solicita  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedindo  as

informações sobre segurança pública que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2011, a proposição foi distribuída a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por objetivo a percepção de informações a serem

prestadas pela Secretaria de Defesa Social que envolvem registro e processamento

de  ocorrências  policiais,  da  Polícia  Militar  para  a  Polícia  Civil.  São  requeridas

informações sobre tempo médio de permanência das viaturas da Polícia Militar nas

delegacias,  classificação  das  ocorrências  por  tipo  penal,  número  de  ocorrências

encerradas pelos Centros de Operações – Copoms – por falta de viaturas, tempo

médio  de  espera  pelos  Copoms  para  despacho  de  viatura,  bem  como  outras

informações que auxiliem no diagnóstico de situações relacionadas a denúncias feitas
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à Comissão de Segurança Pública acerca de entraves envolvendo a recepção de

ocorrências pela Polícia Civil.

Trata-se de matéria que se encontra sob o manto constitucional das prerrogativas

inerentes  ao  dever  fiscalizador  do  Parlamento,  atendendo ao sistema de freios  e

contrapesos vinculado à estratégia de separação de Poderes determinada pelo art. 2º

da Constituição da República. É especificamente respaldada pelo art.  54, § 2º,  da

Constituição Estadual,  segundo o  qual  esta  Casa,  por  intermédio  da  Mesa,  pode

encaminhar  pedido  de  informação  a  Secretário  de  Estado,  e  a  recusa  ou  o  não

atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime

de responsabilidade.

A  proposição  decorre  de  atividades  realizadas  pela  Comissão  autora,

especialmente  as  relacionadas  à  apuração  de  denúncia  acerca  da  recusa  do

Delegado  João  Maurício  Penna  Lamounier  de  receber,  em  28/7/2011,  ocorrência

policial  encaminhada  a  ele  pela  Polícia  Militar  no  Centro  de  Atendimento  ao

Adolescente  Autor  de  Ato  Infracional  –  CIA.  A esse  evento  específico  somam-se

outras denúncias acerca de problemas no fluxo burocrático que envolve a entrega de

ocorrências  pela  Polícia  Militar  nas  delegacias  da  Polícia  Civil.  São  problemas

efetivamente  apurados  no  âmbito  das  atribuições  desta  Casa  e  merecem  um

tratamento à altura de sua importância para o funcionamento do serviço público.

Trata-se,  bem  assim,  de  situação  que  carece  de  mais  esclarecimentos,

especialmente os elencados no requerimento em análise, os quais possibilitarão um

exame mais claro, exato e transparente da situação e permitirão que providências

sejam tomadas, tanto no que diz respeito à apuração e responsabilização em casos

de ilícitos, mas sobretudo quanto à tomada de medidas tendentes à composição, no

âmbito  operativo  do  sistema estadual  de  defesa  social,  de  uma situação  regular,

administrativa e juridicamente.

A  matéria  atende  a  pressupostos  jurídicos  de  razoabilidade,  eficiência  e

impessoalidade.  Perceba-se  que  o  fundamento  fático  do  requerimento  sustenta  a

adequação das  informações  requeridas  aos objetivos  constitucionais  deste  Poder,

pois sua gravidade induz a ação fiscalizadora do Legislativo. Da mesma maneira,

deixa transparecer ação impessoal e eficiente, já que não se presta a privilegiar ou
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prejudicar quem quer que seja, mas tão-somente a buscar o cumprimento da regra de

direito, ao mesmo tempo em que age prontamente diante de situação merecedora de

eventuais reparos.

Evidencia-se, então, a necessidade de esta Assembleia receber as informações em

questão, a fim de acompanhar, fiscalizar e, eventualmente, propor soluções, em uma

possível  disfunção ocorrida  no  seio  da  atuação  das polícias  estaduais.  Impõe-se,

portanto, a aprovação do requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.342/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.343/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão  de Segurança Pública,  o  Requerimento  nº  1.343/2011

solicita seja encaminhado ao Comando da 15ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia

Militar pedido de informações, detalhadas mês a mês, sobre as ocorrências em sua

área  não  recebidas  com  celeridade  pelo  Centro  Integrado  de  Atendimento  ao

Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA –, de janeiro deste ano até a presente

data.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2011, a proposição foi distribuída a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  tem  por  objetivo  reivindicar  da  autoridade  policial

supracitada informações sobre ocorrências registradas pela Polícia Militar na área de

atuação da 15ª Cia. do 49º Batalhão de Polícia Militar que não teriam sido recebidas

com  a  devida  celeridade  pelo  Delegado  responsável  pelo  Centro  Integrado  de

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA. Requer-se, outrossim,

que as informações sejam detalhadas mês a mês, abrangendo um período desde
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janeiro de 2011.

A medida em tela deriva de atuação efetiva da Comissão autora da proposição, que

recebeu  denúncia  dando  conta  da  recusa  do  Delegado  João  Maurício  Penna

Lamounier  em  receber,  no  dia  28/7/2011,  boletim  de  ocorrência  policial  a  ele

encaminhado por guarnição policial militar, no CIA. A esse evento específico somam-

se outras denúncias acerca de problemas no fluxo burocrático que envolve a entrega

de ocorrências pela Polícia Militar no CIA. São fatos que vêm sendo apurados no

âmbito  das  atribuições  desta  Casa  e  merecem  um  tratamento  à  altura  de  sua

importância para o funcionamento do serviço público.

Trata-se, assim, de situação que carece de mais esclarecimentos, especialmente os

dispostos no requerimento em análise, os quais possibilitarão um exame mais claro,

exato e transparente da questão e permitirão que providências sejam tomadas, tanto

no que diz respeito à apuração e responsabilização em casos de ilícitos quanto à

tomada  de  medidas  tendentes  à  composição,  no  âmbito  operativo  do  Sistema

Estadual de Defesa Social, de uma situação regular, administrativa e juridicamente.

A matéria está inserida entre as competências deferidas ao Poder Legislativo pela

Constituição,  no  caso  a  atividade  fiscalizadora.  Com  efeito,  cabe  a  esta  Casa

fiscalizar  e  controlar  os  atos  realizados  pelo  Poder  Executivo,  os  quais  devem

obedecer tão somente aos ditames da lei. Nenhuma autoridade pode impor óbice a

procedimento regulado em lei, sem a devida justificação. Os casos levantados pela

Comissão de Segurança  Pública  justificam  o  requerimento  em  epígrafe,  devendo

mesmo serem requisitadas as informações dele constantes.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.343/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.367/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
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Regionalização requer  ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana  solicitando

informações  sobre  a  efetiva  operacionalização  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo no campo da

infraestrutura, tendo em vista o estado de carência de infraestrutura urbana no Bairro

Castanheiras, localizado na divisa dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/8/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  apresentação  da  proposta  é  motivada  por  requerimento  apresentado  pelo

Deputado Paulo Lamac na Comissão de Assuntos  Municipais  e  Regionalização e

aprovado na  16ª Reunião Ordinária da referida Comissão,  em 17/8/2011,  em que

solicita informações sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da

região metropolitana de Belo Horizonte – RMBH  –,  cuja finalidade é disponibilizar

recursos financeiros para a execução de ações de desenvolvimento urbano nas áreas

conurbadas da RMBH. Em especial, solicita detalhamento sobre os investimentos em

infraestrutura urbana realizados no Bairro de Castanheiras, localizado na divisa de

Belo Horizonte e Sabará

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretaria de Estado.

Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de política pública. No

caso, as informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.367/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.814/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

atendendo a requerimento do Deputado Rogério Correia, a proposição em análise

solicita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – informações

relativas à arrecadação e à aplicação da taxa de incêndio, criada pela Lei nº 14.938,

de 2003, discriminando-se quanto foi arrecadado com a taxa, ano a ano, desde a sua

instituição e como foram aplicados os recursos arrecadados, ano a ano, 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  sancionada.

Solicita,  ainda,  que,  ao  ao  fim  de  cada  ano  civil,  essas  informações  sejam

encaminhadas à Comissão.

O  Requerimento  nº  1.814/2011  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

28/10/2011 e encaminhado à apreciação deste órgão colegiado,  ao qual  compete

sobre ele emitir parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  realizou,  em

14/10/2011,  audiência  pública  com  o  objetivo  de  discutir  a  atuação  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar  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.

Na reunião, que contou com a presença de autoridades do Corpo de Bombeiros

Militar, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad – e da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF –, foi apresentado relato dos

trabalhos de prevenção e combate a incêndios florestais, como o que atingiu 80% da

vegetação do Parque do Rola-Moça. A SEF contestou a informação de que não aplica

corretamente os  valores recolhidos com a taxa de incêndio,  acrescentando que a

frota do Corpo de Bombeiros, constituída, em 2002, de 355 veículos com idade média
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de 15 anos, em 2010, já contava com 1.067 viaturas, com idade média de sete anos.

O  requerimento  em  análise  contém  questionamentos  que  procuram  explicitar  e

detalhar, de forma correta e com mais profundidade, as informações prestadas na

audiência pública. Entretanto, o item “c” do requerimento cria obrigação de caráter

contínuo e sem previsão de término, ao solicitar o envio à Comissão, ao final de cada

ano  civil,  das  informações  solicitadas.  Em  que  pese  a  previsão  constitucional  e

regimental quanto à solicitação de informações a órgãos da administração direta e

indireta, tal instrumento se refere a um pedido isolado de informação. Não se cogita,

nos citados dispositivos normativos, da possibilidade de estabelecer a esses órgãos a

obrigatoriedade de responder ao Poder Legislativo recorrentemente, em intervalos de

tempo determinado, e sem que haja uma previsão de findar essa incumbência. Tal

obrigação apenas poderia ser criada por meio de norma jurídica. Dessa forma, será

necessário alterar o requerimento original  suprimindo dele o item “c”.  A Comissão

poderá oportunamente fazer novo requerimento se necessitar  de atualizações das

informações solicitadas.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do

Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar  pedido de

informação por escrito, por intermédio de sua Mesa, a Secretário de Estado, sendo

que  a  recusa  ou  o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação de

informação falsa importam crime de responsabilidade. Conforme, ainda, o disposto no

art.  62,  inciso  XXXI,  também  da  Constituição  do  Estado,  cabe  à  Assembleia

Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere a esta

Comissão da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações

a Secretário de Estado, por meio da Mesa da Assembleia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.814/2011 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se do requerimento o item “c”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.816/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

atendendo  a  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  a  proposição  em  análise

pleiteia seja encaminhado à Copasa-MG pedido a fim de que informe o cronograma

de implantação da estação de tratamento de esgoto e de toda a rede coletora no

Município de São Joaquim de Bicas.

O  Requerimento  nº  1.816/2011  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

28/10/2011 e encaminhado à apreciação deste órgão colegiado,  ao qual  compete

sobre ele emitir parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou audiência

pública, em 19/10/2011, no Município de São Joaquim de Bicas, com o objetivo de

debater a implantação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto no

Município.

A  Copasa-MG,  presente  à  reunião,  informou  que  até  2014  deve  concluir  a

construção da estação de tratamento e da rede coletora de esgoto que atenderá São

Joaquim  de  Bicas  e  Igarapé.  Essas  obras  fazem  parte  de  um  projeto  maior  de

despoluição  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paraopeba,  financiado  pelo  banco  de

fomento alemão KfW, que emprestará R$300.000.000,00.

Dados da Copasa-MG indicam que 42,77% do esgoto de São Joaquim de Bicas é

coletado. Desse total, apenas 1% é tratado. As casas que não estão ligadas à rede se

dividem entre as que destinam os dejetos de modo incorreto (29,36%), despejando-os

em fossa rudimentar, vala, rio ou lago, e as que usam a fossa séptica (24,52%).

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do

Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar  pedido de

informação  por  escrito,  por  intermédio  de  sua  Mesa,  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta, sendo que a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta
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dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a

responsabilização. Conforme, ainda, o disposto no art. 62, inciso XXXI, da mesma

Carta,  cabe  à  Assembleia  Legislativa  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder

Executivo, incluídos os da administração indireta.

O art.  100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere à

referida  Comissão da Assembleia  a competência  para  solicitar  o envio  de pedido

escrito de informações a órgão ou a dirigente de entidade da administração indireta

do Estado, por meio da Mesa da Assembleia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.816/2011 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às  14h20min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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

Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

1.821/2011.  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 Gustavo Valadares em que

solicita reunião de audiência pública para debater a construção da nova via de acesso

à  empresa  Cimentos  Liz  em  Vespasiano;  Adalclever  Lopes,  Antônio  Júlio  e  Ivair

Nogueira em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Uberlândia e

à  Secretaria  Estadual  de  Fazenda  pedido  de  informação acerca  do  débito  desse

Município  e  do  Estado  com a  empresa Sitran  -  Sinalização de Trânsito  Industrial

Ltda.; e seja realizada visita aos pátios do Departamento de Trânsito do Estado de

Minas Gerais sob concessão,  credenciamento e convênio destinados a guarda de

veículos apreendidos por infração de trânsito ou determinação judicial nos Municípios

de Belo Horizonte, Montes Claros, Pará de Minas e 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.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Anselmo José Domingos.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda 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

Luiz Carlos Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e apreciar  a

matéria  constante  na  pauta.  Prosseguindo,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Ademir Camilo, Deputado Federal; Jairo Nogueira

Filho,  Coordenador-Geral  do  Sindieletro-MG;  Darly  Assis  Barbosa,  Presidente  da

Guarda  Mirim  de  Dom  Cavati;  José  Cláudio  Junqueira  Ribeiro,  Presidente  da

Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em

27/10/2011, e ofício do Sr. Carlos Eduardo Corrêa de Lima, Consultor Jurídico Adjunto

do  BDMG,  informando  que  não  foram  localizados  nos  registros  nenhum

financiamento  concedido  ou  firmado  pelo  BDMG  com  a  Empresa  Novélis.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.113, 2.408, 2.410, 2.411, 2.414,

2.423, 2.467, 2.483, 2.486, 2.492, 2.502, 2.524, 2.531, 2.557, 2.574/2011, em turno

único  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda);  2.264,  2.366,  2.407,  2.431,  2.456,  2.503,

2.512/2011, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite); 148, 288, 1.306, 1.444,

2.429, 2.469, 2.555, 2.567/2011, em turno único (Deputado Pompílio Canavez); 2.185,

1.897,  2.364,  2.422,  2.432,  2.474,  2.530,  2.560,  2.575/2011,  em  turno  único

(Deputado Juninho Araújo); 767, no 1º turno, 2.412, 2.459 e 2.577/2011, em turno

único (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
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vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.340/2011

na forma do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Celinho do Sinttrocel,  em virtude de redistribuição);  1.575/2011

(relator:  Deputado Celinho do Sinttrocel,  em virtude de redistribuição);  2.172/2011

(relator: Deputado Celinho do Sinttrocel); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 498/2011 na forma do Substitutivo nº1, que apresenta (relatora: Deputada

Rosângela  Reis)  e  1.032/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  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  1.533,  1.553,  1.978,  2.113  com  a

Emenda nº 1, 2.200, 2.228, 2.239, 2.267, 2.295, 2.319, 2.328, 2.339, 2.340, 2.343,

2.346 com a Emenda nº1,  2.350,  2.363,  2.366 com a Emenda nº1, 2.372,  2.374,

2.383,  2.394,  2.398,  2.407,  2.431  e  2.459/2011,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.719, 1.751 e 1.794/2011. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 208, 432, 911, 986, 1.650, 1.765, 1.775, 2.015, 2.103, 2.104, 2.107, 2.108,

2.116, 2.119, 2.129, 2.130, 2.141, 2.146, 2.147, 2.166,  2.167, 2.170, 2.183, 2.194,

2.205, 2.209, 2.210, 2.213, 2.233, 2.236, 2.242, 2.251, 2.256, 2.272 e 2.296/2011.

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 Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater as relações de trabalho na

Cemig, em razão da instalação de negociações do acordo coletivo de trabalho e do

debate  sobre  a  participação dos  lucros  e  resultados  com  seus  empregados,  que

coincide  com  a  abertura  de  processo  civil  contra  o  coordenador  do  sindicato  da

categoria;  Rosângela  Reis,  Luiz  Carlos  Miranda,  Celinho  do  Sinttrocel  em  que

solicitam sejam encaminhadas à Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  e  à  Subcomissão  Permanente  de  Assuntos  Sociais  das
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Pessoas com Deficiência, do Senado Federal, cópia das notas taquigráficas da 1ª

Reunião  Conjunta  desta  Comissão  com  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência,  com o objetivo de discutir  o  acolhimento institucional  no

Estado para as pessoas com deficiência, e correspondência à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social solicitando providências no sentido de ampliar os recursos

financeiros destinados às ações e programas das políticas sociais cuja gestão são

daquela Secretaria. É recebido, para posterior apreciação, requerimento do Deputado

Doutor Viana em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

o estágio no ensino médio e a inserção dos estudantes no mercado de trabalho e

também  a  criação  na  rede  pública  de  educação  de  grade  curricular  visando  ao

estágio deles. 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, 23 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/11/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Dalmo

Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  a

Deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco,

nos termos regimentais,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior e solicita ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião

se destina a colher subsídios para apreciação do Projeto de Lei nº 2.174/2011, em

tramitação nesta Casa, e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Elma Jacob em

que informa o recebimento do convite para esta audiência pública e esclarece que o

órgão competente para o assunto  a ser  debatido é a Coordenadoria Estadual  de

Defesa da Educação; e do Deputado Marques Abreu em que justifica sua ausência a

esta reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Sônia Andère Cruz, Subsecretária de Informações e Tecnologias Educacionais,
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representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação;

e  os  Srs.  Sérgio  Eustáquio  da  Silva,  da  Gerência  de  Avaliação  de  Políticas

Educacionais, representando a Sra. Macaé Maria Evaristo, Secretária Municipal de

Educação de Belo Horizonte; e o Sr. José Francisco Soares, Professor da Faculdade

de Educação da UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência registra, ainda, a

presença  dos  Srs.  Jassa  e  Ademir,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Couto

Magalhães de Minas; e das Sras. Sebastiana Leonardo Martins, do Sindicato dos

Assessores e Gestores Públicos;  e Ana Maria Belo  de Abreu,  da  Associação dos

Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos todos, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2011.

Carlin Moura, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2011

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider  Moreira,  Gustavo  Valadares  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número

regimental, o Presidente ”ad hoc”, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

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

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

apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  no  1º  turno,  para  as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 2.391/2011 (Deputado Bonifácio Mourão) e 2.285/2011 (Deputado

Gustavo Corrêa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.782/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); e pela aprovação, no 1º turno,

do  Projeto  de Lei  nº  1.859/2011 na forma do Substitutivo  nº  2,  apresentado pelo

relator, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Bonifácio Mourão).  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 1.705, 1.709 e 1.774 a 1789/2011. 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, 25 de novembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Às 9h5min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

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

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

obter esclarecimentos sobre denúncia de que a expedição de mandado de despejo

pelo  juízo  da  20ª  Vara  Cível  e  ações  ilegais  de  setores  da  PMMG  estariam

comprometendo  os  direitos  de  aproximadamente  1.000  famílias  residentes  na

Comunidade Dandara, nesta Capital. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  E  as  Sras.  Cleide  Nepomuceno,  Coordenadora  da

Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais;

Rosimar  Ione Santos Silva,  representante  da Comunidade Dandara;  Jorge Lucien

Munchen  Martins,  Assessor  Técnico  e  Arquiteto  do  Ministério  das  Cidades,

representando o Sr. Mário Negromonte, Ministro de Estado das Cidades; Cleber Reis
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Grego, Advogado-Geral Adjnto em exercício, representando o Sr. Danilo de Castro,

Secretário de Estado de Governo; José Flávio Gomes, Diretor de Habitação da Urbel;

Adriano Ventura,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte;  Emílcio  José

Lacerda,  Presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos  Humanos; Frei

Gilvander Luís Moreira, Assessor de Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais;

Joviano Gabriel Maia Mayer, Advogado-Procurador da Comunidade Dandara; Afonso

Henriques de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas

Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo na

condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

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

nas notas taquigráficas. Às 11 horas o Presidente prorroga a reunião até às 15 horas.

Suspende-se a reunião. Às 14 horas são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados  Durval  Ângelo,  Duarte  Bechir  e  Célio  Moreira  e  são  retomados  os

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

1.883/2011.  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  Coreira  e

Pompílio Canavez (2) em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública

para  obter  esclarecimentos  sobre  o  artigo  publicado  no  jornal  "O  Tempo",  em

10/11/2011, no qual diretores da Cemig afirmam que "informações inverídicas" e ou

"distorcidas" foram repassadas a Deputados desta Casa por servidores da empresa

pertencentes aos quadros de sindicato da categoria; seja encaminhado à direção da

Cemig pedido  de providências para a retirada imediata das ações propostas pela

empresa  contra  o  Sindieletro,  bem  como contra  o  coordenador  do  sindicato,  por

opiniões  que  foram  expressas  em  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de

Minas  e  Energia  no  dia  19/5/2011;  Durval  Ângelo(18)  em  que  solicita  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 61ª Reunião Extraordinária desta Comissão

à Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Santa Luzia; a Genilson Ribeiro
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Zeferino, Secretário Adjunto de Defesa Social; a Christiano Augusto Xavier Ferreira,

Delegado da 12ª Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia; e a Paulo

Alkimin, Ouvidor-Geral de Polícia do Estado com pedidos de providências para que

complementem  a  apuração  da  morte  de  Diovane  Cardoso  Ribeiro,  ex-Diretor  do

Presídio de Lagoa Santa, ocorrida em 9/6/2010; sejam encaminhados à Divisão de

Crimes  Contra  a  Vida  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  61ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão, os documentos recebidos pela Comissão e pedidos

de  informações  sobre  as  apurações  e  conclusões  relativas  ao  inquérito  policial

instaurado em decorrência da morte do estudante Gustavo Telles Gonçalves, ocorrida

em 10/7/2004; sejam encaminhados à Corregedoria de Polícia Militar de Minas Gerais

as notas taquigráficas da 61ª Reunião Extraordinária desta Comissão, os documentos

recebidos  na  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  apure  denúncia  de

perseguição  praticada  por  policiais  militares;  sejam  encaminhados  ao

Superintendente  Regional  do  Incra  em  Minas  Gerais  e  ao  Diretor-Geral  do  Iter

pedidos  de  providências  para  a  realização  de  levantamento  acerca  da  cadeia

dominial,  por  georreferenciamento,  dos  imóveis  rurais  presentes  na  localidade de

Brejo dos Crioulos, Município de São João da Ponte, Verdelândia e Varzelândia e no

Município de São João das Missões; sejam encaminhadas manifestação de apoio às

Polícias Civil e Federal e ao Ministério Público Estadual e Federal pelo trabalho que

vêm empreendendo nos casos de conflitos agrários na região de Brejo dos Crioulos,

inclusive com requisição de mandados de busca e apreensão em situações urgentes

e necessárias, e manifestação de repúdio contra a atuação do Juiz de Direito Titular

da Comarca de São João da Ponte, por negar tais providências; seja encaminhado ao

Secretário-Adjunto  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providência  para  a

destinação  de  uma  viatura  policial  nova  para  atendimento  às  unidades  policiais

militares  nos  Municípios  de  São João da Ponte  e  São  João das  Missões;  sejam

encaminhados  ao  Presidente  do  Incra  e  ao  Diretor-Geral  do  Iter  pedidos  de

providências para a realização de reunião com os posseiros da região de Vale das

Candelas,  no  Município  de  Grão  Mogol,  para  discutir  e  propor  soluções  para

situações de conflito  e intimidação sofridas pelos posseiros; seja encaminhado ao

Ministro  da  Justiça  pedido  de  providências  para  o  aumento  do  efetivo  da  Polícia
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Federal em Minas Gerais, especialmente nas regiões de conflitos agrários, situadas

no Norte de Minas Gerais; seja encaminhado ao Superintendente Regional do Incra

em  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  empreenda  vistorias  nas

propriedades rurais de Brejo dos Crioulos, situadas entre os Municípios de São João

da Ponte, Verdelândia e Varzelândia, começando pelas grandes propriedades; sejam

encaminhados  ao  Presidente  do  Incra  e  ao  Presidente  da  Funai  pedidos  de

providências para que façam o levantamento, com a participação de antropólogos,

mediante convênio entre as duas entidades, das áreas remanescentes de quilombos

e povoamento indígena na região de Brejo dos Crioulos e ao Presidente da Funai

pedido  de  providências  para  que  resolva  o  problema dos  médicos  da  Funai  nas

regiões de Brejo dos Crioulos e Municípios próximos, os quais estão suspendendo os

atendimentos  por  falta  de  pagamento,  com  graves  prejuízos  para  a  população

indígena local; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido

de providências para o aumento do efetivo das polícias militar e civil nas regiões de

conflitos  agrários  na  região  de  Brejo  dos  Crioulos  e  São  João  das  Missões;

sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  60ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão,  realizada em Montes Claros, às seguintes autoridades: Ouvidor Agrário

Nacional;  Presidente  da  Fundação  Nacional  do  Índio;  Ministra  de  Estado  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministra de Estado Chefe de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial; Diretor-Geral do Iter; Comandante do 30º Batalhão da

Polícia  Militar  de Januária;  Promotor  de  Justiça  de Conflitos  Agrários;  Procurador

Federal da República em Montes Claros, Alan Versiane de Paula; Superintendente

Regional do Incra em Minas Gerais; Delegado da Polícia Federal Marcelo Eduardo

Freitas; Alvimar Ribeiro dos Santos, Membro da Comissão Pastoral da Terra de Minas

Gerais;  João  Abdalla,  Advogado  do  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  de

Direitos Humanos; e Andrea Pochmane, Delegada da Polícia Civil em Januária; seja

realizada reunião,  com convidados que menciona,  para  construir  uma solução de

consenso entre a Comunidade Dandara, o governo do Estado e a Prefeitura de Belo

Horizonte; seja encaminhado ao Presidente desta Casa pedido de providência para

que  conste  nos  anais  da  Assembleia  o  artigo  "Ocupar  e  invadir",  de  João  Paulo

Cunha,  publicado  no  jornal  “Estado  de  Minas”;  seja  encaminhada  a  João  Paulo
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Cunha manifestação de aplauso pelo teor  ético  e  social  de seu artigo  "Ocupar  e

invadir", publicado no jornal “Estado de Minas”, o qual representa grande interesse

para a sociedade mineira e para a defesa dos direitos humanos; seja encaminhado à

Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  pedido  de  providências  para  que

promova  uma  reunião  com  representantes,  procuradores  e  apoiadores  da

Comunidade Dandara, com o objetivo de construir  uma solução de consenso, que

garanta os direitos humanos, incluindo-se o direito à moradia digna às famílias; seja

encaminhado ao Prefeito de Belo Horizonte e ao Governador do Estado pedido de

providências para que promovam a desapropriação, como área de interesse social,

do terreno onde se localiza a Comunidade Dandara, com base no direito à moradia

normatizado  na  Constituição  da  República  e  no  Estatuto  da  Cidade;  sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  às  seguintes  autoridades:

Governador do Estado; Prefeito de Belo Horizonte; Secretaria de Direitos Humanos

da  Presidência  da  República;  Ministério  das  Cidades;  Secretaria  de  Estado  de

Governo; Vereador Adriano Ventura;  Comissão de Direitos  Humanos da OAB-MG;

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Afonso Henriques, Procurador

de Justiça;  Frei  Gilvander  Luis Moreira, Assessor  da Comissão Pastoral  da Terra;

Joviano Gabriel Maia, Advogado e Procurador da Comunidade Dandara; Presidente

do Tribunal de Justiça do Estado; Cleide Nepomuceno, Coordenadora da Defensoria

Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais; Juiz da 20ª Vara

Cível da Comarca de Belo Horizonte e Juiz da 6ª Vara Pública da Fazenda Estadual;

Paulo  Lamac  em  que  solicita  sejam  encaminhados  a  Ivaldy  José  Rodrigues,

Coordenador Estadual do Movimento e Luta pela Moradia, as notas taquigráficas da

27ª Reunião Ordinária desta Comissão e os registros em vídeo desta reunião e da

visita realizada em 18/11/2011à Comunidade Zilah Spózito. 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 novembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Maria Tereza Lara.
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BTR), membro da

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

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual  é dada por aprovada e é subscrita.  A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante da pauta; a debater, com convidados, as ações

necessárias à prevenção de possíveis enchentes e consequentes estragos causados

pela chegada do período de chuvas e a deliberar sobre proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Spencer dos Santos Ferreira Júnior,

Promotor de Justiça, por meio do qual comunica a instauração de notícia de fato com

requisição de pedido  de informação ao Município  de  Coimbra quanto às  medidas

garantidoras dos direitos de moradia e segurança dos moradores de Vila da Reta; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: dos Srs. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (27/10/2011), e

Antônio Élio da Costa, Prefeito Municipal de Casa Grande (10/11/2011). O Presidente

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

citados a seguir:  Projeto de Lei nº 2.550/2011, no 1º turno (Deputado João Leite);

Projetos de Lei Complementar nºs 13/2011 (Deputado Pompílio Canavez) e 19/2011

(Deputada Liza Prado),  ambos no 1º turno.  A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ana Carolina  Miranda Lopes  de Almeida,

Superintendente  de  Controle  e  Emergência  Ambiental  do  Sisema,  representando

Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável; e os Srs. Cláudio Palma, Assessor da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, representando Carlos Melles, Secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas; Ten.-Cel. Eduardo Cesar Reis, Secretário

Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e Cap. Anderson de Oliveira,

Diretor de Planejamento, representantes do Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe

do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil; Cap. BM
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Thiago Pereira Miranda, Chefe da Divisão de Relações Externas, representando o

Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais; Leonardo Cristiano Matos, Analista Ambiental do

Igam; Waldecir  Maciel  Januário, Vereador  da Câmara Municipal  de Santa Rita do

Sapucaí;  Almir  Fernandes,  Procurador  Jurídico da  Prefeitura  Municipal  de Itajubá;

Luiz  Alberto  Dias  Mendes,  Diretor  de  Operações  do  DER-MG;  e  Jorge  Renó

Mouallen, Prefeito Municipal de Itajubá, os quais são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Registra-se a presença da Deputada Liza Prado, do Deputado

Ulysses  Gomes  (substituindo  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da

liderança  do  PT)  e  do  Deputado  João  Leite.  O  Presidente  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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

1.790/2011.  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 em

que solicita  seja encaminhado à Secretaria  de Patrimônio da União,  vinculada ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pedido de providências visando à

suspensão  do  Processo  Administrativo  nº  04905.006373.2009  06,  que  trata  do

cadastramento dos imóveis que margeiam o Rio Sapucai, no Município de Itajubá, e à

modificação do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; Liza Prado, Ulysses Gomes e Dalmo

Ribeiro Silva em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo

pedido  de  providências  para  a  realização  de  um  inventário  das  iniciativas

descentralizadas empreendidas pelos Municípios na área de prevenção de desastres

e de defesa civil; seja encaminhado às operadoras de telefonia móvel que operam no

Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  disponibilizem,

gratuitamente, o envio de mensagens com alertas meteorológicos a seus assinantes;

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à
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celebração de parceria com a Associação Mineira de Municípios, a fim de que se

realize campanha para a expansão e o fortalecimento da rede de defesa civil  nos

Municípios; seja encaminhado à Agência Nacional de Águas e à Agência Nacional de

Energia Elétrica pedido de informações sobre o monitoramento e a fiscalização do

nível  dos  reservatórios  e  barragens  em  Minas  Gerais;  sejam  encaminhados  ao

Governador do Estado e à Copasa-MG pedido de informações sobre o andamento

das obras de barramento no Município de Itajubá e pedido de providências com vistas

à garantia de prioridade para a fiscalização dessas obras. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Liza Prado, Presidente – Elismar Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 24/11/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Antônio Júlio,  Bonifácio Mourão e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro

Silva, Sávio Souza Cruz e Fred Costa. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata

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

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

questões relativas à dívida pública do Estado e a discutir  e  votar  proposições da

Comissão e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Eduardo

Antônio Codo Santos,  Subsecretário  do Tesouro  Estadual,  e  a Sra.  Silvana Maria

Mendonça de Andrade Caldeira, Assessora do Subsecretário do Tesouro Estadual,

representando o  Sr.  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Estado  de

Fazenda; a Sra. Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meira, Coordenadora Executiva

do Núcleo Mineiro de Auditoria Cidadã da Dívida, representando a Sra. Maria Lúcia

Fattorelli  Carneiro,  Coordenadora Nacional  da Auditoria  Cidadã da Dívida;  os  Srs.
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Sérgio Miranda de Matos Brito, Coordenador Estadual da Auditoria Cidadã da Dívida;

e  Fabrício  Augusto  de  Oliveira,  professor  da  Fundação  João  Pinheiro,  que  são

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

Bonifácio  Mourão,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada

reunião extraordinária desta Comissão em 28/11/2011 com a finalidade de ouvir  a

Sra. Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da

Dívida.  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 novembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“OFÍCIO Nº 2/2011*

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Em cordial  visita,  solicito  a  Vossa Excelência,  para  exame e  deliberação dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  nos  termos  do  art.  66,  §  2º,  c/c  o  art.  122  da

Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  o  art.  18,  incisos  VIII  e  XV,  da  Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, aperfeiçoar o Projeto de Lei nº

2.188/2011, que 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,

para considerar  o  período apurado de janeiro  de 2010 a abril  de  2011 e não de

maio/2010 e abril de 2011, tendo em vista que a última revisão ocorrida por meio da

Lei nº 18.800, 31/03/2010, cuja data de revisão se deu em janeiro de 2010, mês de

referência, conforme se observa pelo Ofício nº 10/2010, relativamente ao projeto de
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lei nº 4.384/2010 .

Nestes termos, segue novo projeto de lei onde somente se altera o índice então

previsto de 6,51% que passa a ser de 9,32%, e a redação do § 1º, art. 1º, do Projeto

de Lei nº 2.188/2011, nos termos do que abaixo se salienta:

“Art. 1º - (...)

§ 1º - A partir de 1º de maio de 2011, o valor dos multiplicadores a que se refere o

art. 8º e Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, que trata da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, fica reajustado em 9,32%, nos termos do

art. 37, inciso X, da Constituição da República.”.

Na oportunidade,  registro minhas homenagens a essa ilustre Casa Legislativa e

renovo-lhe sinceros votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.698/2011

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.

Art. 1° - Fica fixada em 1º de maio a data-base par a a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério  Público do Estado,  nos termos do art.  37,

inciso X, da Constituição da República.

§ 1º - A partir de 1º de maio de 2011, o valor dos multiplicadores a que se refere o

art. 8º e Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, que trata da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, fica reajustado em 9,32%, nos termos do

art. 37, inciso X, da Constituição da República.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica 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.

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

Justificativa:  O  presente  projeto  de  lei  objetiva  a  fixação  da  data-base  e  do

percentual, relativo ao ano de 2011, de revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Ministério Público do Estado.

A proposição almeja cumprir  o art.  37, inciso X, da Constituição da República e
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atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11 de maio de

2010, que disciplina a revisão geral anual.

No art.  1º  é fixado o índice de revisão geral  anual  em 9,32%, adotando,  dessa

forma,  o  Índice  Nacional  de  Preços ao Consumidor  Amplo  –  IPCA –  apurado no

período de janeiro de 2010 e abril de 2011, conforme divulgação constante do sítio do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e de acordo com a última revisão

ocorrida por meio da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, art. 8º e Anexo II.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  MP-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, passa a ser de R$887,46 (oitocentos e oitenta e

sete e quarenta e seis reais).

O parágrafo único deste artigo excetua da revisão geral anual, prevista no projeto,

os servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e

17 do art. 40 da Constituição Federal e que sejam reajustados na forma prevista no §

8º do mesmo artigo (aqueles que têm seus proventos calculados sem paridade com a

remuneração dos servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral de

Previdência Social – RGPS – nos termos da Lei nº 18.887/2004).”

Destaque-se,  por  fim,  que  a  proposta  se  dá  nos  mesmos  moldes  dos  estudos

técnicos realizados no PL nº 2.694/2011, que altera o valor do índice da tabela de

vencimentos  básicos  dos  servidores  da  Assembleia  Legislativa,  cujo  período  de

apuração é idêntico.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Procurador-Geral de

Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.188/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 141/2011*

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011, que estabelece

diretrizes  e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos  servidores  públicos  da
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administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa data anual

para sua aplicação e dá outras providências.

As  emendas  propostas  decorrem  dos  acordos  firmados  pelo  Governo  com

dirigentes e representantes dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária e do

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e visam promover ajustes à

legislação pertinente à concessão da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e

Produtividade Individual  e  Institucional  -  GEDAMA -  aos  servidores  ocupantes  de

cargo de provimento  efetivo e aos detentores de função pública das carreiras  do

Grupo  de  Atividades  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e  da

Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional -

GEDIMA - aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos detentores de função

pública das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Destaco  que  em  razão  dessas  negociações,  os  ajustes  propostos  à  legislação

pertinente à concessão da GEDIMA sofreram alterações, motivo pelo qual solicito a

substituição  da  Emenda  nº  6,  encaminhada  pela  Mensagem  nº  138,  de  11  de

novembro de 2011, pela de nº 6 constante no Anexo.

Anoto,  por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 2.571, de 2011.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. … - O art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008, fica acrescido do

seguinte § 5º:

“Art. 2º - (...)

§ 5º - A GEDIMA será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da
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gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”

Art. … - Caso o valor da GEDIMA tenha sofrido redução em decorrência de reajuste

do  vencimento  básico,  alteração  do  posicionamento  ou  concessão  de  vantagem

pecuniária de caráter permanente no período compreendido entre 1º de janeiro de

2008 e a data de publicação desta lei, o valor deduzido será acrescido à gratificação

a que fizer jus o servidor a partir  da data de publicação desta lei,  nos termos de

regulamento.”.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 2.571, de

2011:

Art. … - O art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008, fica acrescido do

seguinte § 5º:

“Art. 6º - (...)

§ 5º - A GEDAMA será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”

Art.  …  -  Caso  o  valor  da  GEDAMA tenha  sofrido  redução  em  decorrência  de

reajuste  do  vencimento  básico,  alteração  do  posicionamento  ou  concessão  de

vantagem pecuniária de caráter permanente no período compreendido entre 1º de

outubro de 2007 e a data de publicação desta lei, o valor deduzido será acrescido à

gratificação a que fizer jus o servidor a partir da data de publicação desta lei, nos

termos de regulamento.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.571, de 2011:

Art. … - Ficam revogados:

I - o § 4º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008; e

II - o § 4º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.”
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.571/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 142/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, Projeto de lei que dispõe sobre a renegociação de

dívidas  de  Municípios  e  de  entidades  municipais  das  administrações  indiretas,

decorrentes de mora nos recolhimentos de contribuições previdenciárias.

Em observância ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa, além das

diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, faz-se necessária a instituição de lei que

autorize  a  renegociação  de  dívidas  decorrentes  de  convênios  firmados  entre  as

Administrações Públicas municipais e o Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.699/2011

Dispõe  sobre  renegociação  de  dívida  de  Municípios  e  entidades  municipais  da

administração  indireta,  decorrente  de  atraso  de  recolhimento  de  contribuição

previdenciária.

Art.  1º  -  Para  fins  do  disposto  nesta  lei,  considera-se  dívida  de  Municípios  e

entidades municipais da administração indireta a dívida ativa executada ou não e os

saldos de acordos de dívidas.

Art. 2º - Ficam transferidos para a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, à

conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, os direitos creditórios relativos

aos débitos vincendos e vencidos de Municípios conveniados e suas entidades da

administração indireta relativos às dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das

contribuições previdenciárias.
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§ 1º - Os débitos vincendos e vencidos que não apresentem discriminação acerca

da  natureza  da  dívida,  deverão  ter  60%  (sessenta  por  cento)  de  seu  valor

considerado como decorrente de inadimplemento de recolhimento das contribuições

previdenciárias, a teor do art. 34 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF - e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG, autorizado a renegociar, em caráter geral, o saldo devedor para

pagamento em até duzentos e quarenta parcelas mensais consecutivas, observado o

disposto  nesta  lei,  atualizadas  mensalmente  com  base  na  variação  do  Índice  de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - e acrescidas de juros de 6% (seis por cento)

ao ano.

§ 1º - O valor da parcela não poderá ser inferior a R$1.000,00 (mil reais).

§ 2º - No reescalonamento da dívida será observada a capacidade de pagamentos

do município devedor para fins de definição do número de parcelas.

§ 3º - Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais)  por  dia de atraso nos pagamentos de saldo devedor,  bem como em

pagamentos vincendos, limitados a 20% (vinte por cento).

Art. 4º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF

e  do  IPSEMG,  autorizado  a  criar  procedimento  especial  de  renegociação,  que

observará o seguinte:

I  -  os  municípios  que  aderirem  à  renegociação  especial  terão  o  valor  de  seus

débitos atualizados na data do acordo, anistiados até o montante de R$100.000,00

(cem mil reais); e

II - o valor corrigido da dívida, já deduzido do valor de que trata o inciso I, até o mês

da renegociação especial, será parcelado em até dezoito meses, iniciando no mês

subsequente à renegociação especial.

§ 1º - Nos casos em que o saldo devedor atualizado seja inferior ao valor previsto

no inciso I, a anistia das parcelas vencidas será considerada total e plena, e havendo

saldo  devedor  remanescente,  conceder-se-ão  descontos  para  a  adesão  à

renegociação, observado o seguinte:

I - adesão em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação desta lei:
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desconto de 95% ( noventa e cinco por cento) no valor referente à multa por mora;

II - adesão entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e vinte) dias corridos, contados

da publicação desta lei: desconto de 85% (oitenta e cinco) no valor referente à multa

por mora; e

III - adesão entre 121 (cento e vinte e um) e 180 (cento e oitenta) dias corridos,

contados  da  publicação  desta  lei:  desconto  de  75%  (setenta  e  cinco)  no  valor

referente à multa por mora.

§ 2º - As parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 3º - Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais)  por  dia de atraso nos pagamentos de saldo devedor,  bem como em

pagamentos vincendos, limitados a 20% (vinte por cento).

§ 4º - Incidirá multa de 6% (seis por cento) ao ano na hipótese de inadimplência do

devedor.

Art. 5º - Não será admitida a dação em pagamento de bem imóvel para a quitação

de dívida vincenda ou vencida.

Parágrafo único - A critério do Poder Executivo, poderão ser aceitos em pagamento

títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

- SELIC.

Art.  6º  -  Nos termos do inciso I  do parágrafo único do art.  160 da Constituição

Federal, os Municípios que aderirem à renegociação geral de que trata o art. 2º ou à

renegociação especial de que trata o art. 3º ficam sujeitos à retenção de repasses de

que trata o art.  158, incisos III  e  IV, e os §§ 3º  e 4º  do art.  159 da Constituição

Federal, até a quitação total do débito, independentemente do prazo necessário.

Art. 7º - Independentemente de adesão ao refinanciamento, os Municípios poderão,

em qualquer  caso,  antecipar o pagamento de parcelas vincendas, cujo valor  será

deduzido do principal, para fins de cálculo do saldo devedor.

Art. 8º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 143/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza o

Poder  Executivo  a  realizar  operações  de crédito  com o  Banco Internacional  para

Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD, a Agência Francesa de Desenvolvimento -

AFD  e  o  Banco  Credit  Suisse,  destinadas  à  reestruturação  da  dívida  de

responsabilidade do Estado oriunda do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do

saldo remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC, assinado com a

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a V. Exª gestão junto a

esta Egrégia Assembleia Legislativa para apreciação do referido projeto, em regime

de urgência.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da

presente proposta.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Em de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Referência:  Reestruturação da dívida de responsabilidade do Estado oriunda do

Termo de  Contrato  de  Cessão  de  Crédito  do  Saldo  Remanescente  da  Conta  de

Resultados a Compensar - CRC -, assinado com a Companhia Energética de Minas

Gerais - CEMIG - em 31 de maio de 1995, ao amparo da Lei Federal nº 8.724, de 28

de outubro de 1993.

Assunto: Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de

crédito com o Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD -,

Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD - e o Banco Credit Suisse, destinados a

reestruturação da dívida CRC/CEMIG.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado
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de Minas Gerais possa realizar operações de crédito com o Banco Internacional para

Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD, a Agência Francesa de Desenvolvimento -

AFD - e o Banco Credit Suisse, destinados a reestruturação da dívida CRC/CEMIG.

Os recursos tomados  de empréstimo junto  aos organismos internacionais  serão

utilizados em uma operação de reestrutura de dívida (nos termos do § 7º,  art.  7º,

Resolução nº 43/2001 do Senado Federal) objetivando a melhora do seu perfil.

Pretende-se  com  a  colaboração  dos  referidos  organismos  a  implementação  de

ações  direcionadas  a  criar  condições  para  o  avanço na  reestruturação da  dívida

contraída junto à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - ainda nos anos

noventa e que atualmente compromete a capacidade de investimentos do Estado, no

avanço  de  um  novo  ciclo  de  reformas  da  gestão  pública,  nas  ações  visando  à

modernização  da gestão  e  dos  serviços  públicos,  em  especial,  no  que  tange  os

investimentos em infra-estrutura básica nas regiões mais necessitadas do Estado.

Com a reestruturação da dívida, o Governo do Estado promove a troca dos custos

atuais de 8,18% a.a para uma taxa de juros de 4,62% a.a. (taxa média ponderada

pelos saldos e pela projeção da LIBOR). Além disso, elimina os custos do IGP-DI que

tem sido perverso ao Estado. A inflação medida pelo IGP-DI em 2010 foi de 11,30%

que somado à taxa de juros do contrato representou custos ao Estado de 20,40% em

2010.

Além do seu elevado valor,  a dívida do Estado de Minas Gerais junto a CEMIG

atualmente,  representa  um  comprometimento  de  65% dos  dividendos  pagos  pela

CEMIG ao Estado, o que reduz a capacidade de investimentos do Governo.

Neste contexto, o Estado de Minas considera que a liquidação da dívida mediante

sua reestruturação para termos mais favoráveis, por meio das operações em tela,

seja central para dar continuidade aos ciclos de reformas iniciados em 2003 com o

choque de gestão e também para que o Estado possa ampliar sua capacidade fiscal

para novos investimentos por proporcionar (i) a redução dos altos custos do serviço

atual  da dívida, (ii)  a expansão da receita proveniente dos dividendos pagos pela

CEMIG ao Estado, e (iii) por ampliar a capacidade de endividamento do Estado para

futuros investimentos.

Por outro lado, o Contrato CRC/CEMIG esta inserido no Programa de Ajuste Fiscal -
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PAF -, que avalia a trajetória do endividamento do Estado em relação a sua Receita

Liquida Real.

A concessão de empréstimo além de possibilitar um desconto de 35,00% (de R$1,9

bilhão), mediante quitação da dívida com recursos do financiamento possibilitará a

redução global do serviço da dívida devido a redução da taxa de juros (redução de

8,18 a.a. para 4,62% a.a.), garantindo a continuidade do processo de ajuste fiscal e

os desembolsos com a dívida estadual, preservando a prestação de serviços públicos

à  população.  Além  disso,  a  operação  conta  com  o  apoio  expresso  do  Tesouro

Nacional,  inclusive  com  o  aval  da  União,  estendida  inclusive  para  as  instituições

financeiras  privadas  internacionais.  O  financiamento  será  integralmente  garantido

pela República Federativa do Brasil.

Neste sentido, a título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo

Estado, de sua cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas

nos arts. 157 e 159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de

suas receitas próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de

uma exceção ao princípio orçamentário da não afetação da receita de impostos, com

amparo no art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de

receitas  próprias  geradas  pelos  impostos  a  que  se  referem  os  arts.  155,  e  dos

recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a

prestação de garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2011, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente R$19,12 bilhões e em contrapartida o serviço da dívida contratual

soma, aproximadamente, R$3,9 bilhões,  mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.
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PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco

Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD, o Banco Credit Suisse

e a Agência Francesa de Desenvolvimento -  AFD, destinadas a reestruturação da

dívida CRC-CEMIG, e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a realizar operações de crédito,  em

moeda  estrangeira,  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento  -  BIRD  e  o  Banco  Credit  Suisse  até  o  valor  equivalente  a

US$1.750.000.000,00 (um bilhão setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-

americanos), bem como com a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, até o

valor  equivalente  a  €300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  euros),  destinados  à

reestruturação  da  dívida  de  responsabilidade  do  Estado  oriunda  do  Termo  de

Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar - CRC, assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

- em 31 de maio de 1995, ao amparo da Lei Federal nº 8.724, de 28 de outubro de

1993, de que trata os seguintes Programas:

I - Terceiro Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais - DPL-

MG -CRC-CEMIG,  até  o  valor  equivalente  a  US$450,000,000.00  (quatrocentos  e

cinquenta milhões de dólares norte-americanos);

II - Programa de Apoio aos Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos do

Estado de Minas Gerais - CRC-CEMIG, até o valor equivalente a € 300.000.000,00

(trezentos milhões de euros);

III  -  Programa de Reestruturação da Dívida  CRC-CEMIG junto à  banca privada

internacional, até o valor equivalente a US$1,300,000,000.00 (um bilhão e trezentos

milhões de dólares norte-americanos).

Art.  2º  -  As  operações  de  crédito  externas  serão  garantidas  pela  República

Federativa do Brasil.

§ 1º - Para obter as garantias da União com vistas às contratações de operações de

crédito  externo de que trata  esta lei,  fica o  Poder  Executivo  autorizado a prestar

contragarantias ao Tesouro Nacional.

§ 2º - As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem a cessão
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de:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alínea “a” e inciso II,

da  Constituição Federal,  ou resultantes  de  tais  cotas  ou parcelas  transferíveis  de

acordo  com  o  preceituado  na  mesma  Constituição,  respeitada  sua  vinculação  à

aplicação especial, quando for o caso;

II - receitas próprias do Estado, a que se referem os arts 155 e 157 da Constituição

Federal, nos termos do § 4º do art. 167, acrescentado pela Emenda Constitucional nº

3, de 17 de março de 1993.

Art.  3º  -  Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados

como receita no orçamento do Estado ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos necessários

ao  atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização,  juros  e  demais  encargos

decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 144/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza o

Poder Executivo a realizar operações de crédito junto ao Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID e dá outras providências.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a V. Exª gestão junto a

esta Egrégia Assembleia Legislativa para apreciação do referido projeto, em regime

de urgência.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da

presente proposta.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Ref.: Programa Minas Logística - BID

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada a financiar

ações estabelecidas no Programa Minas Logística.

Exmo. Sr. Governador do Estado,

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de Minas Gerais possa realizar operação de crédito com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento  -  BID,  destinada  a  financiar  ações  estabelecidas  no  Programa

Minas Logística.

Os recursos tomados de empréstimo junto ao BID serão utilizados para a ampliação

da  capacidade  de  rodovias  que  exerçam  o  papel  integrador  de  regiões

socioeconômicas interdependentes no Estado de Minas Gerais,  bem como para o

apoio a ações que visem ao fortalecimento e melhoria da segurança, mobilidade e

logística.

O Programa contribuirá para a superação de inúmeros gargalos  emergenciais  e

elos faltantes para o desenvolvimento de infraestrutura no Estado,  tomando como

referência  indicadores  sociais  e  econômicos  na  seleção  dos  projetos  que  serão

apoiados.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2011, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente R$ 19,12 bilhões e em contrapartida o serviço da dívida contratual



1844
____________________________________________________________________________

soma, aproximadamente, R$ 3,9 bilhões, mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.701/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira,  junto  ao  Banco Interamericano de Desenvolvimento  -  BID,  no

valor  equivalente  a até  US$500,000,000.00 (quinhentos milhões de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações definidas na

Lei 19.417, de 3 de janeiro de 2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI, a seguir relacionadas:

I – infraestrutura rodoviária;

II – mobilidade e logística; e

III – segurança.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição Federal.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 145/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro 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  o Poder  Executivo a

contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social - BNDES.

O  objetivo  primordial  da  referida  contratação  é  o  de  financiar  um  conjunto  de

investimentos em infra-estrutura que sejam capazes de alavancar o desenvolvimento

socioeconômico do Estado, com o foco na redução das desigualdades a partir das

ações definidas na  Lei  nº  19.417,  de 3 de janeiro  de 2011,  que atualiza o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia Assembleia

Legislativa que o referido Projeto de Lei seja apreciado em regime de urgência.

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.

Exposição de Motivos

Ref.: II Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - PDI-II

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,

destinada  a  financiar  ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e segurança

pública.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de  Minas  Gerais  possa  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de
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Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES,  destinada  a  financiar  ações

estabelecidas  no  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG nas áreas  de

infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

Os  recursos  tomados  de  empréstimo  junto  ao  BNDES  serão  utilizados  para  a

ampliação da capacidade de rodovias que exerçam o papel integrador de regiões

socioeconômicas  interdependentes  no  Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  para

intervenções  em  infraestrutura  que  visam  proporcionar  a  expansão  ordenada  da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, tornando-a mais competitiva e favorecendo

a mobilidade sustentável.

O  Programa  também  contribuirá  para  a  modernização  do  sistema  prisional  e

melhoria da gestão integrada de defesa social, através da priorização de ações que

tenham por objetivo a redução dos índices de criminalidade e o aumento da sensação

de segurança.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2011, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente R$19,1 bilhões e em contrapartida o serviço da dívida contratual

soma, aproximadamente, R$3,9 bilhões,  mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.
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PROJETO DE LEI Nº 2.702/2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito, até o

limite de R$1.350.000.000,00 (um bilhão trezentos e cinquenta milhões reais), junto

ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES,  a  serem

aplicados na execução das ações estabelecidas no II Programa de Desenvolvimento

Integrado de Minas Gerais - PDI-II.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial, as ações definidas na

Lei  nº  19.417,  de  3  de  janeiro  de  2011,  que  atualiza  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a seguir relacionadas:

I - Infraestrutura;

II - Mobilidade Urbana;

III - Segurança Pública.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 155, 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da

Constituição Federal.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 146*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto  de  lei  incluso que autoriza  o Poder  Executivo a

realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for International Cooperation - JBIC.

O objetivo  primordial  da  referida  contratação é  o  de  financiar  investimentos  em

infraestrutura que sejam capazes de alavancar o desenvolvimento socioeconômico do

Estado, com o foco na redução das desigualdades a partir das ações definidas na Lei

nº 19.417, de 3 de janeiro de 2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia Assembleia

Legislativa que o referido Projeto de Lei seja apreciado em regime de urgência.

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.

Exposição de Motivos

Ref.: Programa Minas Logística - JBIC

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com o Japan Bank for International Cooperation - JBIC, destinada a financiar

ações estabelecidas no Programa Minas Logística.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de  Minas  Gerais  possa  realizar  operação  de  crédito  com  o  Japan  Bank  for

International  Cooperation  -  JBIC,  destinada  a  financiar  ações  estabelecidas  no

Programa Minas Logística.

Os  recursos  tomados  de  empréstimo  junto  ao  JBIC  serão  utilizados  para  a

ampliação da capacidade de rodovias que exerçam o papel integrador de regiões

socioeconômicas interdependentes no Estado de Minas Gerais.

O Programa contribuirá para a superação de inúmeros gargalos  emergenciais  e

elos faltantes para o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária no Estado, tomando

como referência indicadores sociais e econômicos na seleção dos projetos que serão

apoiados.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua
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cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2011, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente R$19,1 bilhões e em contrapartida o serviço da dívida contratual

soma, aproximadamente, R$3,9 bilhões,  mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.

PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for

International Cooperation - JBIC, e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, junto ao Japan Bank for International Cooperation - JBIC, no valor

equivalente  a  até  US$500.000.000,00  (quinhentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística.

Parágrafo único - A operação de que trata o “caput” tem por objetivo de financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial, as ações referente a

infraestrutura  rodoviária,  definidas  na  Lei  19.417,  de  3  de  janeiro  de  2011,  que

atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155, e os recursos de que
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tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição Federal.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 49/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas – ABN –, com

sede no Município de Muriaé.

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 49/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Boas Novas – ABN –, com sede no Município de Muriaé, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, social e educacional,

que  tem  por  escopo  atender  crianças  entre  4  e  14  anos  em  situação  de

vulnerabilidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição defende os direitos das crianças e

dos adolescentes relacionados a desenvolvimento físico, mental, moral e social em

condições  de  liberdade  e  dignidade;  a  crescimento  com  saúde  e  acesso  a

alimentação,  recreação  e  assistência  médica  adequadas;  a  cuidados  especiais
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quando for portadora de deficiência; a educação; e a proteção e socorro.

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 realizado pela ABN em prol das crianças e dos

adolescentes  do  Município  de  Muriaé,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 49/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 607/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Guarda Mirim  Irmã Martha,  com sede  no

Município de Borda da Mata.

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 607/2011 pretende declarar de utilidade pública a Guarda Mirim

Irmã Martha, com sede no Município de Borda da Mata, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a proteção de adolescentes na faixa

etária de 15 a 18 anos.

Na consecução de seu propósito, a instituição cuida da formação moral, emocional

e cívica de seus assistidos, assegurando-lhes iniciação profissional como aprendizes;

realiza  o  projeto  Construir  Vidas,  que  oferece  educação  integral,  alicerçada  no
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trabalho, na honestidade e no amor; zela pelo fortalecimento dos vínculos familiares e

sociais, visando ao seu desenvolvimento integral, e presta assistência aos familiares

carentes.

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 realizado pela Guarda Mirim Irmã Martha em

prol  do  pleno  exercício  da  cidadania  dos  jovens  dessa  localidade,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 607/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Movimento  das  Donas  de  Casa  e

Consumidores de São José da Lapa, com sede no Município de São José da Lapa.

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 2.020/2011 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

das Donas de Casa e Consumidores de São José da Lapa, com sede no Município

de São José da Lapa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo buscar o equilíbrio nas relações de consumo por meio da conscientização

do consumidor e da facilitação de seu acesso à justiça.

Com  esse  propósito,  a  instituição  informa  e  orienta  os  consumidores  sobre  os
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diversos  aspectos  que  envolvem  as  relações  de  consumo;  realiza  testes

comparativos  entre  produtos  e  serviços  oferecidos;  busca  o  aperfeiçoamento  das

normas técnicas e dos procedimentos relacionados ao fornecimento de produtos e

serviços.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Movimento das Donas de

Casa e Consumidores de São José da Lapa, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.020/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Carlos Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.191/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, 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 a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.191/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Grupo Sarai, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência social.

Na consecução de seu propósito,  a instituição apoia,  orienta e atende crianças,

adultos e idosos, com o objetivo de promover seu bem-estar físico, mental, social e

emocional; protege a maternidade, cuida de crianças de rua, incentiva a habilitação e

a reabilitação de pessoas com deficiência, atende ao portador do vírus HIV e aos

dependentes químicos em geral, bem como a seus familiares, e fomenta a formação
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de pessoal técnico relacionado com seus fins.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Associação, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.191/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Governador do Estado de Minas Gerais, por meio da Mensagem nº 103/2011,

publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2011, encaminhou a esta Casa o projeto

de lei relativo à atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -

2011-2030, em atendimento ao art. 231 da Constituição Estadual, que estabelece: “O

Estado, para fomentar o desenvolvimento econômico, observados os princípios da

Constituição da República e os desta Constituição, estabelecerá e executará o Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  que  será  proposto  pelo  Conselho  de

Desenvolvimento Econômico e Social e aprovado em lei.”

Publicado em essencialidades no “Diário do legislativo” de 16/9/2011, o Projeto de

Lei nº 2.337/2011 foi distribuído a esta Comissão em conformidade com o art. 160 da

Constituição do Estado e com o art. 204 do Regimento Interno. Foi concedido prazo

de vinte dias para apresentação de emendas ao projeto, o qual foi  estendido, em

virtude de Acordo de Líderes, até dia 4/11/2011. Nesse período, foram apresentadas

14 emendas à proposição.

Durante  a  discussão  do  parecer,  em  reunião  realizada  no  dia  29/11/2011,  foi

acatada  sugestão  de  emenda  do  Deputado  Doutor  Viana,  dando  ensejo  à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

Regimento Interno.

Nos  termos  regimentais,  segue  a  análise  do  projeto  e  das  emendas  a  ele
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apresentadas.

Fundamentação

Peça  de  fundamental  importância  no  planejamento  do  Estado  e  inovação

constitucional  de  Minas  Gerais,  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -

PMDI - estabelece objetivos, estratégias e indicadores de longo prazo, para incentivar

o desenvolvimento de Minas Gerais em todas as áreas da ação governamental, que

serão  operacionalizados  por  meio  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - e da Lei Orçamentária Anual - LOA.

O Projeto de Lei nº 2.337/2011 atualiza, para o período de 2011 a 2030, o PMDI

apresentado em 2003, cuja vigência era até 2020. Em 2003, o Estado passava por

uma delicada crise fiscal e baixa capacidade de investimentos. Denominado Choque

de Gestão, o foco do Plano 2003-2020 era o equilíbrio das contas governamentais e a

recuperação  da  capacidade  de  investimento  do  Estado,  com  a  concomitante

modernização  da  administração  pública.  Em  2007,  foi  apresentada  proposta  de

atualização do PMDI, que teve seu prazo de vigência ampliado para 2023. Nessa

atualização, para o período 2007-2023, buscava-se consolidar o processo do choque

de gestão, melhorar a aplicação de recursos e produzir benefícios concretos para a

sociedade a partir das ações de governo, mantendo como pilares o equilíbrio fiscal e

a qualidade do gasto. Denominado Estado para Resultados, nessa atualização do

Plano  foi  estabelecida  uma carteira  de  57  projetos  estruturadores  orientada  para

resultados, em 11 áreas de resultados e 2 pilares da administração pública estadual

(Qualidade e Inovação em Gestão Pública e Qualidade Fiscal).

Em 2011, foi apresentada nova atualização do PMDI, para o período 2011-2030,

que  tem  como  pilar  a  gestão  para  a  cidadania  e  incorpora  quatro  atributos

necessários  à  sua  consecução:  cidadania,  prosperidade,  qualidade  de  vida  e

sustentabilidade. Para tanto, o Plano tem como eixo Estado Aberto e em Rede, que

busca efetivar as entregas de bens e serviços destinados à população por meio de

uma gestão transversal, regionalizada e aberta à participação da sociedade civil.

Com base na metodologia do planejamento estratégico e de análise de cenários, a

visão de futuro  do  PMDI  é  mantida  desde a  primeira  versão apresentada:  tornar

Minas o melhor Estado para se viver.  Para a elaboração da atualização do Plano
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contida no projeto em análise foram realizadas pesquisas qualitativas com gestores

públicos, análises retrospectivas e situacionais de Minas Gerais e oficina estratégica

com a presença de todos os Secretários de Estado.

Como resultado do processo, foram identificados 10 desafios a serem enfrentados

pelo Governo do Estado ao longo dos 20 anos: reduzir a pobreza e as desigualdades;

aumentar a empregabilidade e as possibilidades de realização profissional; garantir o

direito  de  morar  dignamente  e  viver  bem;  desenvolver  e  diversificar  a  economia

mineira  e  estimular  a  inovação;  viver  mais  e  com  mais  saúde;  transformar  a

sociedade  pela  educação  e  cultura;  aumentar  a  segurança  e  a  sensação  de

segurança;  promover  e  garantir  a  utilização  sustentável  dos  recursos  ambientais;

ampliar  e modernizar a infraestrutura e os serviços públicos; assegurar os direitos

fundamentais e fomentar a participação cidadã.

Para  se  chegar  à  visão  de  futuro  pretendida  e  superar  esses  desafios  foram

definidas  11  redes  de  desenvolvimento  integrado,  em  uma forma  de  governança

integrada, matricial e transversal, que busca a cooperação entre governo e sociedade

civil, com vistas a maior agregação de valor na implementação das políticas públicas.

Para  cada  rede  de  desenvolvimento  integrado  há  um  conjunto  de  programas

estruturadores, que se desdobram em projetos e processos estratégicos, delineados

no PPAG 2012-2015.

No PMDI 2011-2030 são apresentadas,  em cada uma das redes,  meta síntese,

objetivos estratégicos, indicadores finalísticos (indicadores e metas para 2015, 2022 e

2030)  e  estratégias  prioritárias  e  complementares.  As  redes  de  desenvolvimento

integrado são :

���� Atenção em Saúde; Cidades; Ciência, Tecnologia e Inovação; Defesa e

Segurança; Desenvolvimento Econômico Sustentável; Desenvolvimento Rural;

Desenvolvimento Social e Proteção; Educação e Desenvolvimento Humano;

Governo Integrado, Eficiente e Eficaz; Identidade Mineira; Infraestrutura.

Estruturado em quatro partes, o documento anexo ao Projeto de Lei nº 2.337/2011

trata,  na  primeira,  da  evolução  recente  do  Estado  de Minas  Gerais,  nos  campos

econômico, social e ambiental. A segunda parte do plano apresenta a visão de futuro,

por meio da análise das tendências e incertezas para o desenvolvimento do Estado
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nos próximos 20 anos, identificando os fatores internos e externos - no nível nacional

e mundial. A terceira parte apresenta a estratégia de desenvolvimento do Estado e o

desdobramento em redes de desenvolvimento integrado, com detalhamento de cada

uma das redes; e por fim, a quarta parte do Plano traça a regionalização da estratégia

por meio da caracterização econômica e social das 10 regiões de planejamento do

Estado.

A regionalização da estratégia, apresentada na quarta parte, é outra inovação do

Projeto de Lei  em análise,  que procura delinear  as potencialidades econômicas e

sociais  de  cada  região  de  planejamento  e  estabelece,  para  cada  uma  delas,

indicadores  econômicos,  demográficos  e  sociais  (educação,  saúde  e  segurança

pública) de curto prazo, que poderão balizar o modelo de governança para viabilizar a

gestão regionalizada e participativa proposta no Plano.

Feitas  essas  considerações  iniciais  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  2.337/2011  que

atualiza o PMDI para o período 2011-2030, passemos à análise das emendas a ele

apresentadas.

Foram apresentadas 14 emendas ao projeto de lei de atualização do PMDI visando

introduzir  objetivos estratégicos,  estratégias prioritárias  ou complementares para o

alcance dos objetivos  das redes de desenvolvimento integrado,  e foi  apresentada

uma emenda  com  o  objetivo  de  adequar  a  redação  do  projeto  de  lei  à  técnica

legislativa.  Cabe  esclarecer  que  o  Planejamento  Público  em  Minas  Gerais  está

estruturado na seguinte lógica: o PMDI é o plano de longo prazo que traça os grandes

rumos que conduzirão à visão de futuro nele estabelecida; o PPAG detalha, em médio

prazo,  os programas e as ações de forma concreta e quantificada, com as metas

físicas  e  financeiras  correspondentes;  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO -

orienta a elaboração da LOA, que traz para o curto prazo os programas e as ações

previstas no PPAG para serem executadas a cada exercício. Portanto, as emendas

ao PMDI devem incidir sobre as estratégias gerais. Não devem, portanto, detalhar as

estratégias em programas e ações. Esse detalhamento é feito no PPAG 2012-2015.

Dessa forma, as Emendas nºs 5, 6 e 9, que acrescentam estratégias prioritárias ou

estratégias  complementares,  foram  acatadas  sem  sugestões  de  alteração.  Foram

apresentadas subemendas às Emendas nºs 1 a 4, 7 e 11 a 14, por serem alterações



1858
____________________________________________________________________________

aos  objetivos  estratégicos,  às  estratégias  prioritárias  ou  às  complementares  já

existentes,  ou  então  por  necessidade  de  adequação  à  técnica  legislativa,  ou

semelhança com outra emenda apresentada. Neste último caso, optamos por propor

aglutinação  de  emendas.  As  Emendas  nºs  8  e  10  não  foram  acatadas,  pois  já

estavam  contempladas  nas  estratégias  constantes  do  Plano  (a  modificação

pretendida pela Emenda nº 8 já está atendida no objetivo estratégico “Romper o ciclo

da pobreza e reduzir a desigualdade social” e na estratégia “Identificar a população

em extrema pobreza e direcionar ações de desenvolvimento social para superação do

estado de pobreza”; o conteúdo da Emenda nº 10, por sua vez, está atendido no

objetivo  “Valorizar  os  produtos  e  serviços  da  agricultura  familiar,  proporcionando

segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e aumento da renda”, que também

integra o Plano).

Apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  as  Emendas  nºs  15,  16,  17  e  18,

respectivamente  nas  Redes  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção;  Ciência,

Tecnologia  e  Inovação;  de  Atenção  em  Saúde  e  Governo  Integrado,  Eficiente  e

Eficaz.  Acompanhando  as  audiências  públicas  para  discussão  das  peças

orçamentárias,  acolhemos,  na  forma  da  Emenda  nº  15,  a  sugestão  popular  de

inclusão da economia popular e solidária como estratégia complementar da Rede de

Desenvolvimento  Social  e  Proteção,  devido  à  sua  importância  para  o  fomento  à

inclusão produtiva. A Emenda nº 16 tem por objetivo ampliar as estratégias prioritárias

da Rede de Ciência,  Tecnologia  e  Inovação pela  necessidade de qualificação da

população para suprir  as demandas do mercado de trabalho mineiro por meio do

ensino  à  distância.  A Emenda nº  17  tem  por  finalidade  reforçar  o  atendimento  e

tratamento ao usuário de álcool e drogas no âmbito da saúde pública, uma vez que é

alta a incidência de dependentes químicos nos Municípios. A Emenda nº 18, por sua

vez, busca ampliar a transparência na gestão do Estado e o controle das atividades

governamentais.

Apresentamos também a Emenda nº 19, acolhendo sugestão do Deputado Doutor

Viana, a qual adéqua a redação do projeto de lei à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.337/2011, em turno
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único,  com  as  Emendas  nºs  5,  6  e  9,  apresentadas  por  parlamentares,  com  as

Emendas nºs 15 a 19 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 a 4, 7 e 11 a 14,

apresentadas ao final deste parecer, e pela rejeição das Emendas nºs 8 e 10. As

Emendas nºs 1 a 4, 7, e 11 a 14 ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas

subemendas.

EMENDA Nº 15

Incidência: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Alteração proposta: incluir como estratégia complementar: ”Promover a economia

popular solidária como estratégia de inclusão produtiva e de incentivo às dinâmicas

econômicas  e  sociais,  por  meio  do  fomento  aos  empreendimentos  econômicos

solidários”.

EMENDA Nº 16

Incidência: Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Alteração proposta: alterar a redação da Estratégia Prioritária nº 6, de “Ampliar a

oferta de vagas no ensino superior e democratizar o acesso por meio da educação a

distância” para ”Ampliar a oferta de vagas no ensino superior, inclusive o tecnólogo, e

democratizar o acesso por meio da educação a distância em todos os Municípios

mineiros“.

EMENDA Nº 17

Incidência: Rede de Atenção em Saúde

Alteração proposta: retirar da Estratégia Prioritária nº 6 a expressão “em especial na

política  sobre  drogas”  e  incluir  a  estratégia  prioritária  “Desenvolver,  implantar  e

manter ações de atenção e tratamento aos usuários de álcool e drogas”.

EMENDA Nº 18

Incidência: Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Alteração  proposta:  incluir  como  estratégia  complementar  “Fortalecer  a

Controladoria-Geral  do Estado,  com vistas  a promover  a transparência das ações

governamentais, prevenir e combater a corrupção”.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, de que trata a Lei
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nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, fica atualizado nos termos desta lei e de seus

Anexos I e II.

Parágrafo único -  O Anexo II integra esta lei  na forma de incisos deste artigo e

contém  as  alterações  introduzidas  no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem

incorporadas pelo Poder Executivo ao texto do Anexo I.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Incidência: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração  proposta:  incluir  como  estratégia  complementar  “Intensificar  a

implementação de programas de complementação escolar  que integrem o projeto

político-pedagógico das escolas e se desenvolvam como prática desportiva, artística

ou cultural”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Incidência: Rede de Atenção em Saúde

Alteração proposta: incluir como estratégia prioritária “Universalizar o acesso à rede

de abastecimento de água e esgoto nos domicílios de Minas Gerais”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 3

Incidência: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração proposta: incluir  como estratégia complementar ”Ampliar,  aperfeiçoar e

consolidar  programa  de  alimentação  escolar,  garantindo  alimentação  saudável  e

adequada para todos os alunos da rede estadual de ensino”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 4

Incidência: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração proposta: incluir como objetivo estratégico “ Erradicar o analfabetismo”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 7

Incidência: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Alteração  proposta:  incluir  como  estratégia  complementar  “Promover  ações

integradas com vistas à erradicação do trabalho infantil no Estado”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 11

Incidência: Rede de Desenvolvimento Rural

Alteração  proposta:  incluir  como  estratégia  complementar  “Assegurar  acesso  à

água  para  o  consumo humano,  dessedentação  animal  e  produção  alimentar  nas
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comunidades rurais”.

SUBMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 12

Incidência: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Alteração  proposta:  alterar  a  redação  da  Estratégia  Prioritária  nº  2,  de  “Tratar

adequadamente os resíduos sólidos, visando equacionar a destinação dos resíduos e

fomentar o seu reaproveitamento” para “Tratar adequadamente os resíduos sólidos,

visando  equacionar  a  destinação  dos  resíduos,  fomentar  seu  reaproveitamento,

implementar a coleta seletiva e promover a inclusão socioprodutiva dos catadores de

materiais recicláveis”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 13

Incidência: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração proposta: alterar a redação da estratégia complementar “Aproximar as

escolas das famílias e incorporar a comunidade à escola. Estimular a interação dos

diretores  e professores com os pais  e alunos  sobre  os  assuntos  da escola e  do

desenvolvimento do aluno” para “Aproximar as escolas das famílias, desenvolvendo

ações de acompanhamento social, e incorporar a comunidade à escola; estimular a

interação dos diretores e professores com os pais e alunos sobre os assuntos da

escola e do desenvolvimento do aluno, visando a prevenir a evasão escolar, melhorar

o  desempenho  e  o  rendimento  do  aluno,  desenvolver  o  protagonismo  juvenil  e

aprimorar o capital humano e social dos jovens”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 14

Incidência: Rede de Defesa e Segurança

Alteração proposta: incluir como estratégia complementar “Fortalecer a Defensoria

Pública do Estado, com vistas a garantir o acesso à Justiça para a população”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Romel Anízio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.581/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte, com

sede no Município de Santa Juliana.

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 2.581/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Bairro  Novo Horizonte,  com sede no Município  de  Santa  Juliana,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa

dos direitos e dos interesses dos moradores dessa localidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição estuda os problemas locais em áreas

como saúde,  educação,  alimentação,  transporte,  lazer  e habitação e  luta por  sua

solução.  Além  disso,  promove  atividades  culturais  e  recreativas,  coordena  a

elaboração de planos de melhoramentos e busca o bem-estar social da comunidade.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  Comunitária  do

Bairro Novo Horizonte, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.581/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.586/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede no Município de

Patrocínio.

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 2.586/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rainha  da  Paz,  com sede  no  Município  de  Patrocínio,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência social a

famílias de baixa renda, combatendo a fome e a pobreza por meio de programas

solidários.

Na consecução de seu propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; à promoção

de  atividades  educacionais  e  de  formação  geral;  à  divulgação  do  resultado  de

pesquisas,  estudos,  experiências educativas e avaliações,  visando à melhoria das

condições de vida local; e à manutenção de órgãos de imprensa e radiodifusão para a

prestação de serviços comunitários.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Rainha da Paz em

defesa  do  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° 2.586/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 732/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 732/2011 institui

o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais.
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A pedido da Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, a proposição foi baixada

em diligência à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec. Não tendo recebido

resposta  da  Cedec  em  tempo  hábil,  a  CCJ  emitiu  parecer  concluindo  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

A resposta à diligência chegou a esta Casa e foi anexada aos autos do processo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, VIII, combinado com o art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto em análise é criar o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta

de Catástrofes e Desastres  Naturais.  Para custear a montagem desse sistema, o

projeto  autoriza  o  Poder  Executivo  a  constituir  o  Fundo  Estadual  Anticatástrofes,

especificando suas fontes de recursos, a composição de seu Grupo Coordenador e

os equipamentos e ações a serem financiados. Autoriza também o Poder Executivo a

criar a Diretoria de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais, vinculada diretamente

à Secretaria Executiva de Defesa Civil, por sua vez vinculada ao Gabinete Militar do

Governador do Estado. A proposição contém, ainda, orientações sobre os seguintes

aspectos:  informações  de  defesa  civil;  planejamento  para  a  gestão  de  riscos;  e

incentivo  à  criação e  funcionamento  de  unidades  municipais  de  defesa  civil,  que

contarão com linhas de crédito do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais para esse fim.

Em  sua  análise  preliminar  da  matéria,  a  CCJ  considerou  inconstitucionais  os

dispositivos  relativos  ao  fundo  anticatástrofe  e  à  criação  de  diretoria  vinculada  à

Secretaria  Executiva  de  Defesa  Civil.  Com  o  intuito  de  sanar  esses  vícios,  a

Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que suprime os mencionados dispositivos,

mas mantém a proposta de se criar um sistema de prevenção e alerta de catástrofes

e desastres naturais.

No ofício em que responde à diligência, a Cedec apresenta considerações sobre a

normatização e os sistemas nacional e estadual de defesa civil, faz uma detalhada

análise  sobre  o  projeto  de  lei  em  foco  e,  ao  final,  sugere  medidas  a  serem

incorporadas  na  legislação  do  Estado.  A seguir,  apresentamos  uma  síntese  das

observações e sugestões feitas por esse conceituado órgão, que muito contribuíram
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para nosso melhor esclarecimento e formação de juízo sobre o tema.

O Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec – está disciplinado pela Lei Federal nº

12.340, de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.257, de 2010. Esse sistema tem

como objetivo “planejar,  articular  e coordenar  as ações de defesa civil  em todo o

território  nacional”.  Conforme  o  decreto,  defesa  civil  compreende  “o  conjunto  de

ações  preventivas,  de  socorro,  assistenciais  e  recuperativas  destinadas  a  evitar

desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade

social”.  Em sua concepção,  o Sindec prevê a articulação dos diferentes níveis de

governo  com  base  na  complementação  dos  esforços,  sendo  o  primeiro  deles  o

municipal,  complementado  pelo  estadual  e,  no  esgotamento  dos  recursos,  pelo

federal.

No âmbito do Estado, o tema é disciplinado pelas seguintes normas: Lei nº 7.157,

de 1977, que dispõe sobre a Cedec, cria o Fundo Especial para Calamidade Pública

– Funecap – e dá outras providências; Decreto nº 19.077, de 1978, que dispõe sobre

a Cedec e o Funecap;  Lei  nº 15.660,  de 2005,  que institui  a  política estadual  de

prevenção  e  combate  a  desastres  decorrentes  de  chuvas  intensas  e  dá  outras

providências; Lei Delegada nº 180, de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências (incisos

XIII e XIV do art. 47 e inciso IX e parágrafos do art. 48); e Decreto nº 45.538, de 2011,

que regulamenta essa lei delegada (inciso IX do art. 6º).

Essas normas, mesmo não descendo aos detalhes técnicos do projeto de lei em

foco, abarcam seus princípios e dão guarida às ações e responsabilidades que se

pretendem estabelecer para o Executivo.

A Lei nº 15.660, de 2005, no art. 4º, define uma série de atribuições para o Estado,

entre  as  quais  citamos:  “estabelecer  normas,  programas,  planos,  procedimentos,

estudos e atividades que visem à prevenção de desastres decorrentes de chuvas

intensas”;  “dispor  de  sistema  de  monitoramento,  análise  e  alerta  de  fenômenos

hidrológicos e meteorológicos”; e “planejar, coordenar, controlar e executar atividades

de defesa civil”. Já a Lei Delegada nº 180, de 2011, no art. 47, estabelece que o

Gabinete Militar  do Governador  tem por finalidade “planejar,  coordenar e executar

atividades de defesa civil”, competindo-lhe “apoiar o Sistema Estadual de Defesa Civil
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nas ações de prevenção, preparação, socorro e reconstrução de áreas atingidas por

desastres, em consonância com o Sistema Nacional de Defesa Civil”. Além dessas

medidas  expressas,  é  oportuno  observar  que  “defesa  civil”,  conforme  a  melhor

doutrina, compreende várias outras ações de caráter preventivo, entre as quais se

destacam  o  uso  de  recursos  tecnológicos  na  previsão  de  eventos  adversos,  o

mapeamento e monitoramento de áreas de risco, as campanhas educativas e obras

diversas, além da adequada gestão de desastres.

Assim, entende-se ser desnecessária a edição de lei que crie um sistema estadual

para prevenção e alerta de catástrofes e desastres naturais, pois já há um sistema

estadual de defesa civil instituído, o qual tem a atribuição de desenvolver esses tipos

de ação. Da mesma forma, a proposta de criação de um fundo estadual anticatástrofe

coincide com os objetivos do Funecap, o qual, apesar de ter sido criado há 34 anos,

ainda não foi efetivamente operacionalizado. Entende-se, também, que uma nova lei

sobre  o  tema  deveria  visar  à  modernização  e  ao  fortalecimento  do  sistema  já

consolidado. Nesse sentido, vislumbra-se o aperfeiçoamento do Funecap, o fomento

à  criação  e  à  operacionalização  de  coordenadorias  municipais  de  defesa  civil,  o

incentivo do trabalho voluntário de defesa civil e a criação de um centro de estudos e

pesquisas sobre desastres. Para tanto, a Cedec sugere que se altere a citada Lei nº

7.157, de 1977, nela incorporando as seguintes medidas: a previsão de se utilizar o

Funecap para financiar ações de prevenção e preparação, vinculando o repasse de

recurso  para  esses  fins;  a  capitalização  do  Funecap  com  as  fontes  de  recursos

financeiros previstas no art. 3º da proposição original; a previsão de que o Município,

para se habilitar aos repasses de recursos do Funecap a serem aplicados em ações

de  prevenção  e  preparação,  deverá  ter  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil

constituída; o reconhecimento do serviço voluntário em ações de defesa civil como

atividade de relevante interesse público e social.

Com o intuito de se ter maior cientificidade no trabalho voltado para as ações de

defesa  civil,  a  Cedec  sugere,  também,  que  se  crie  um  “Centro  Universitário  de

Estudos  e  Pesquisas  sobre  Desastres”  junto  a  instituições  públicas  de  ensino

superior.

A análise dessas e de outras questões sobre o tema nos leva a reconhecer que
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Minas  Gerais  já  dispõe  de  um  sistema  estadual  de  defesa  civil  estabelecido  e

operante, o qual tem a atribuição e o dever de implementar as ações delineadas no

projeto de lei e no substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Realmente, o

que se faz necessário é ampliar e fortalecer esse sistema, agregando mais atores e

dotando-o  dos  recursos  financeiros,  humanos,  tecnológicos  e  de  infraestrutura

necessários  ao  seu  bom  funcionamento.  Entendemos,  também,  que  as  medidas

sugeridas pela Cedec vão ao encontro dessas necessidades e, portanto, merecem

nosso apoio. Mas seria inócua a aprovação das medidas sugeridas para o Funecap,

visto que esse fundo foi extinto pela Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe

sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais. O art. 21 dessa lei não

deixa  margem a dúvidas ao determinar  expressamente:  “ficam extintos  os  fundos

que,  até  a  data  de  publicação  desta  Lei  Complementar,  não  tenham  efetuado

nenhuma operação”.

Assim, com o intuito de melhor encaminhar a matéria, apresentamos o Substitutivo

nº 2 ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 732/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  nº  7.157,  de  7  de  dezembro  de  1977,  que  dispõe  sobre  a

Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  –  Cedec  –,  cria  o  Fundo  Especial  para

Calamidade Pública – Funecap – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A ementa da Lei nº 7.157, de 7 de dezembro de 1977, passa a ser: “Dispõe

sobre  a  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  –  Cedec  –  e  dá  outras

providências.”.

Art. 2º – Os arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 7.157, de 7 de dezembro de 1977, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – O Estado constituirá fundo especial para custear despesas decorrentes de

atividades  de  prevenção  e  alerta  de  desastres  e  de  ações  de  enfrentamento  de
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situação de emergência e de estado de calamidade pública.

Art.  4º  –  Os  Municípios,  para  se  habilitarem  a  receber  repasses  de  recursos

financeiros  do  Estado  a  serem  aplicados  em  ações  preventivas  de  defesa  civil,

deverão  dispor  de  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil,  na  forma  do

regulamento.

Art.  5º – O serviço voluntário prestado em ações de defesa civil  no Estado, nos

moldes da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, será considerado de

relevante interesse público e social.

§ 1º – O controle do corpo auxiliar de voluntários do Sistema Estadual de Defesa

Civil será feito pela Cedec.

§ 2º – A relação de voluntários deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado.

§ 3º – Os voluntários receberão certificado sobre as atividades desenvolvidas, para

fins de composição curricular.

§ 4º – O servidor público estadual que atuar como voluntário em ações de defesa

civil  obterá  licença  remunerada  pelos  dias  em  que  ficar  à  disposição  da  Cedec,

mediante certidão a ser expedida na forma do regulamento.

Art. 6º – O Estado criará um centro de estudos e pesquisas sobre desastres com a

finalidade de produzir conhecimentos e tecnologias aplicáveis à defesa civil.”.

Art. 3º – Ficam revogados os incisos IV e V do art. 7º da Lei nº 7.157, de 7 de

dezembro de 1977.

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir,  relator - Luzia Ferreira - Sávio Souza

Cruz.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.007/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.240/2007, visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Padre Carvalho o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2011 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Em 14/5/2011 a relatoria solicitou fosse a matéria baixada em diligência ao Prefeito

Municipal  de  Padre  Carvalho,  para  que  declarasse  sua  anuência  aos  termos  do

projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.007/2011 pretende conferir a necessária autorização para que

o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Padre  Carvalho  um  imóvel  com

10.000m², localizado na Praça da Matriz,  s/nº, Centro, nesse Município. O referido

bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1955, por doação feita pela Mitra

Diocesana de Montes Claros, sem a imposição de qualquer encargo.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que exige autorização

legislativa  para a  transferência  de  domínio  de  bem imóvel  do  Estado.  No âmbito

infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI,

da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração

pública,  no art.  17,  inciso I,  impõe,  além da referida autorização,  a existência  de

interesse público devidamente justificado.

Em  atendimento  a  esse  dispositivo,  note-se  que  a  proposição  estabelece,  no

parágrafo único do art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento da sede da

Prefeitura Municipal, e, no art. 2º, que ele reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

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

tiver sido dada essa destinação.

Atendendo ao pedido de manifestação sobre a matéria,  o Prefeito  Municipal  de

Padre Carvalho, por meio do Ofício nº 84/2011, expressou aquiescência aos termos

do projeto, uma vez que a administração municipal carece de local adequado para

melhor atender aos munícipes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer,  a Emenda nº 1, que acrescenta dado cadastral do imóvel,  em
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conformidade com a técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.007/2011, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput” do art. 1º, a expressão “registrado no Cartório de Registro

de

Imóveis da Comarca de Grão-Mogol,  sob o nº 4.674” pela expressão “registrado

sob o nº 4.674, a fls. 64 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Grão-Mogol.”

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.007/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dinis Pinheiro, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Padre Carvalho 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 a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.007/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Padre Carvalho um imóvel com 10.000m², localizado na Praça

da Matriz, Centro, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o projeto estabelece, no

parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento da sede

da Prefeitura Municipal, possibilitando melhor atendimento dos munícipes.
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Ademais, o art. 2º da 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 a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para 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.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem como

finalidade acrescentar ao projeto dado cadastral do imóvel, de acordo com a técnica

legislativa.

Por fim, consideramos que a proposição 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.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.007/2011 no 1º

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Viana - João Vítor Xavier -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.179/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.887/2009,  “dispõe sobre a comunicação

da prisão em flagrante e de inquéritos policiais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre destacar que proposição similar tramitou nesta Casa em legislatura anterior

(Projeto de Lei n° 3.887/2009), tendo esta Comissão  analisado de forma detalhada a

matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação da matéria, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 3.887/2009:

“O projeto em tela tem por objetivo agilizar a comunicação das prisões em flagrante

à autoridade competente  e evitar  o  trânsito desnecessário  dos autos do inquérito

policial quando da solicitação de dilação de prazo para a sua conclusão.

Em seu art.  1º,  determina que ‘a  prisão de qualquer  pessoa e o local  onde se

encontre serão comunicados imediatamente pelo juiz competente através de correio

eletrônico, disponibilizado pela autoridade judiciária’. No parágrafo único, prevê que ‘a

Defensoria Pública será informada pelo correio eletrônico quando o preso não indicar

advogado para a sua defesa’.

O  art.  2º,  por  sua  vez,  dispõe  que  ‘o  pedido  de  prorrogação  da  conclusão  do

inquérito  policial  será  dirigido  ao  juiz  competente,  mediante  ofício  da  autoridade

policial, permanecendo os autos na delegacia para a continuidade das investigações,

salvo determinação em contrário’.

Em primeiro lugar,  cumpre destacar  que a Constituição Federal estabeleceu um

sistema de repartição de competências que deve ser observado por todos os entes

da  Federação.  Assim,  em  seu  art.  22,  inciso  I,  dispõe  que  à  União  compete

privativamente legislar sobre direito penal e processual.

No art. 24, inciso XI, a Carta Magna prevê a competência concorrente dos Estados

para legislar sobre procedimentos em matéria processual, sendo importante ressaltar

que tal competência é exercida em conformidade com as regras gerais estabelecidas

pela União e de maneira a atender às peculiaridades locais.

O Código de Processo Penal, por seu turno, estabelece, em seu art. 306, ‘caput’,



1873
____________________________________________________________________________

que ‘a prisão de qualquer pessoa e o local  onde se encontre serão comunicados

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada’

e, em seu § 1º, dispõe que ‘dentro de vinte e quatro horas depois da prisão será

encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de

todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado,

cópia integral para a Defensoria Pública’.

A União,  portanto,  no  uso  de  sua  atribuição,  editou  regras  gerais  que  são  de

observância obrigatória pelos demais entes da Federação. Desse modo, os aspectos

relativos à prisão e ao inquérito policial, por se tratar de normas de cunho processual

penal,  com reflexos penais, não podem ser alterados pelos Estados, sob pena de

usurpação de competência e inconstitucionalidade.

Esse,  inclusive,  é  o  entendimento  mais  recente  do  Pleno  do  Supremo Tribunal

Federal,  que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, decidiu que ‘é competência

privativa da União legislar sobre direito processual (...). 2. A persecução criminal, da

qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual

penal.  Apesar  de  caracterizar  o  inquérito  policial  uma  fase  preparatória  e  até

dispensável da ação penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que

haverá de se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, privativamente,

por  esse  ramo  do  direito  de  competência  da  União.  3.  Ação  direta  de

inconstitucionalidade  julgada  procedente.  (ADI  3896/SE,  relatora  Ministra  Carmen

Lúcia Antunes Rocha, julgada em 04/06/2008)’.

Importante é ainda lembrar que o Código de Processo Penal possui disposições

específicas quanto às citações e intimações no âmbito penal, as quais devem ser

observadas pelos demais entes federativos.

Desse modo, fica clara a impossibilidade de os Estados legislarem sobre o tema,

tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que não se trata

de normas relativas a procedimentos, mas referentes ao processo penal.

Assim sendo, em que pese o nobre intuito da iniciativa parlamentar, a proposição

não  pode  prosperar  nesta  Casa  Legislativa,  pois  padece  de  insanável  vício  de

inconstitucionalidade”.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.179/2011.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 1.782/2011 tem por

escopo  alterar  a  Lei  nº  15.424,  de  30/12/2004,  que  dispõe  sobre  a  fixação,  a

contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos praticados

pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária  e  a  compensação  dos  atos  sujeitos  à  gratuidade  estabelecida  em  lei

federal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do projeto.

Fundamentação

A proposição em estudo modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre

a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos

atos praticados pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o recolhimento da  Taxa de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

O projeto  tem o  objetivo  de  alterar  o inciso I  do art.  7º,  que dispõe que estão

incluídos  entre  os  emolumentos  fixados  na  Lei  nº  15.424,  de  2004,  traslado,

anotações e comunicações determinadas por lei,  diligências, gestões essenciais à

realização do ato  notarial  ou de registro.  A nova redação do dispositivo exclui  as
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comunicações e anotações e inclui o protocolo.

Pretende-se alterar, ainda, os arts. 34 e 37 com o objetivo de que sejam atualizados

os valores de ressarcimento pelos registros de nascimento, óbito e casamento e da

renda mínima das  serventias  deficitárias  e  para  que  seja  observada a  ordem  de

prioridade dos itens do art. 34, atendendo ao objetivo da Lei nº 15.424, de 2004, que

seria o de promover, primeiramente, a compensação da gratuidade ao Registro Civil

das Pessoas Naturais.

Afirma o autor que a alteração do art. 35 se justifica para esclarecer que seria uma

faculdade  do  registrador  e  notário  efetuar  os  depósitos  mensais  ou  diários  aos

Recursos de Compensação - Recompe.

Por  fim,  altera-se  o  item 1 da Tabela  7.  Nos  dizeres  do  autor,  “a  habilitação é

procedimento  prévio  para  o  casamento  civil  em  cartório,  para  a  realização  de

casamento religioso com efeitos  civis  e para a conversão administrativa da  união

estável em casamento. O processo habilita os nubentes ao casamento civil, religioso

e  por  conversão  de  prévia  união  estável.  Manter  apenas  o  termo  ‘habilitação’

impossibilitaria  a cobrança de casamentos por determinação judicial  (por exemplo,

nuncupativo e conversão judicial de união estável em casamento)”.

Conforme  salientado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  atualmente,  a

compensação da gratuidade do registro de atos e contratos é realizada com recursos

provenientes  do  recolhimento  de  quantia  equivalente  a  5,66%  do  valor  dos

emolumentos  recebidos  pelo  notário  e  pelo  registrador,  a  ser  depositado

mensalmente em conta específica aberta em banco oficial pelo Sindicato dos Oficiais

do  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Recivil  -  e

administrada por  uma comissão gestora composta  por  um representante indicado

pela Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais - Serjus -;

um  representante  indicado pelo  Sindicato  dos Notários  e  Registradores de  Minas

Gerais  -  Sinoreg  -;  um  representante  indicado  pela  Associação  dos  Notários  e

Registradores do Estado de Minas Gerais - Anoreg -; quatro representantes indicados

pelo  Sindicato  dos  Oficiais  do  Registro  Civil  das Pessoas  Naturais  do  Estado de

Minas Gerais - Recivil.

A Lei Estadual nº 18.711, de 8/1/2010, acrescentou o inciso III ao art. 34 da Lei nº
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15.424, de 2004, para incluir a mencionada compensação também aos registradores

de imóveis  pelos atos praticados em virtude da Lei  nº 14.313, de 19/6/2002,  que

isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos.

Ocorre que a Lei Federal nº 10.169, de 2000, determinou a criação de forma de

compensação tão somente aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos

gratuitos. Por isso, na esteira do que afirmou o autor da proposição, a compensação

por atos gratuitos relativos a registro de imóveis, prevista na Lei nº 15.424, de 2004,

não pode inviabilizar  a compensação do Registro Civil  das Pessoas Naturais,  sob

pena de ferir o objetivo da legislação federal. Com efeito, a nova redação proposta,

sem  deixar  de  contemplar  os  registradores  de  imóveis,  garante  a  prioridade  do

Registro Civil  das Pessoas Naturais,  em obediência ao espírito  da Lei  Federal  nº

10.169 e da própria Lei nº 15.424.

Outra  medida  relevante  é  a  atualização  dos  valores  a  serem  pagos  para  as

serventias deficitárias, referentes à complementação da renda bruta mínima mensal,

e  pelos  atos  gratuitos  praticados  pelos  cartórios  de  registro  civil.  Não  podemos

olvidar, consoante a lição de Walter Ceneviva, que os emolumentos devem permitir a

quitação da serventia, a satisfação dos encargos tributários decorrentes do serviço e

a apuração de razoável saldo em benefício do delegatário titular do cartório, que arca

integralmente com o risco econômico acarretado pela delegação (“Lei dos Notários e

dos Registradores Comentada”. São Paulo: Saraiva, 1996).

Assim  sendo,  entendemos  que  o  projeto  sob  comento  aperfeiçoa  a  legislação

vigente  sobre  a  matéria  e  atende  aos  interesses  da  administração  pública,

possibilitando a eficiência na prestação dos serviços públicos notariais e de registro.

No  entanto,  apresentamos,  ao  final  do  parecer,  substitutivo  propondo  novas

alterações à lei em questão, com o intuito de aprimorá-la.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.782/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
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pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 30  de dezembro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas

tabelas constantes no Anexo desta lei serão pagos pelo interessado que solicitar o

ato,  no  seu  requerimento  ou  na  apresentação  do  título,  acrescidos  dos  demais

tributos e contribuições instituídos em lei.”.

Art. 2º - O inciso I do art. 7º da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

I  -  traslado,  anotações  determinadas por  lei,  diligências  e  gestões  essenciais  à

realização do ato notarial ou de registro;”.

Art.  3º  -  O  art.  15-A da  Lei  15.424,  de  2004,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art.  15-A -  Os  emolumentos  e  a  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  referentes  à

escritura pública, a registro de alienação de imóvel e das correspondentes garantias

reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao primeiro imóvel residencial

adquirido  ou  financiado pelo  beneficiário  do  Programa Minha Casa,  Minha  Vida  -

PMCMV -, a que se refere a Lei Federal n° 11.977, d e 7 de julho de 2009, ou pelo

beneficiário do Promorar-Militar, com recursos do Fundo de Apoio Habitacional aos

Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei n° 17.949, de 22

de dezembro de 2008, com renda familiar mensal de até três salários mínimos serão

reduzidos em:

I  -  75% (setenta  e  cinco  por  cento)  para os  imóveis  residenciais  adquiridos do

Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - e do Fundo de Desenvolvimento Social -

FDS;

II  -  50%  (cinquenta  por  cento)  para  os  imóveis  residenciais  dos  demais
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empreendimentos do PMCMV ou do Promorar-Militar.”.

Art. 4º - Fica acrescentado ao § 3º do art. 10 da Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte

inciso XIII e ficam acrescentados ao artigo os seguintes §§ 6º e 7º:

“Art. 10 - (...)

§ 3º - (...)

XIII - o valor declarado pelas partes, os constantes dos quadros atualizados da NBR

12721  ou  o  valor  fiscal,  para  os  atos  de  instituição  de  condomínio,  divisão  ou

atribuição de unidades autônomas.

(...)

§ 6º - Os registros integrais de documentos de arquivos mortos, que já exauriram

todos os seus efeitos intrínsecos, dos relativos a operações de comércio eletrônico de

bens e serviços ao consumidor final, sem instrumento contratual, nem garantia, de

inteiro  teor  de  livros  empresariais  ou  fiscais,  bem como de  fotogramas  digitais  e

similares, poderão ser feitos nas serventias de registro de títulos e documentos, com

cobrança de emolumentos, independentemente de conteúdo financeiro, conforme o

disposto no item “5.c” da Tabela 5, constante no Anexo desta lei, vedada a cobrança

de quaisquer outros emolumentos.

§ 7º - No caso de unidade autônoma decorrente de instituição de condomínio a que

se refere o art. 1.332 do Código Civil cuja matrícula tenha sido aberta antes do habite-

se,  as  averbações  indicativas  dessa  circunstância  consideram-se  sem  conteúdo

financeiro.”.

Art. 5º - O parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

Art. 17 - (...)

Parágrafo único - A despesa com boleta bancária ou com a publicação de edital

pela  imprensa  correrá  por  conta  do  interessado e  deverá  ser  providenciada  pelo

serviço notarial ou de registro competente.”.

Art. 6º - Fica acrescentado ao art. 20 da Lei n° 15 .424, de 2004, o seguinte inciso

VIII:

“Art. 20 - (...)

VIII - as certidões requisitadas pelo Juízo Eleitoral.”.
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Art. 7º - Fica acrescentado ao art. 21 da Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte inciso III:

Art. 21 - (...)

III - averbação do reconhecimento voluntário de paternidade.”.

Art. 8º - O “caput” e o § 4º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

Art.  33  -  A gestão  e  os  devidos  repasses  dos  recursos  serão  realizados  por

comissão gestora integrada por três membros efetivos, assim distribuídos:

I  -  um representante indicado pela Associação dos Notários  e Registradores do

Estado de Minas Gerias - Anoreg;

II - dois representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

(...)

§  4º  -  Não  havendo  a  indicação,  pelas  entidades,  de  todos  os  integrantes  da

comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de dois componentes.”.

Art. 9º - O “caput” do art. 34 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar a seguinte

redação:

“Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem  de  prioridade,  após  a  dedução  de  10%  (dez  por  cento)  para  custeio  e

administração:”.

Art. 10º - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 36 da Lei nº 15.424,

de 2004:

“Art. 36 - (...)

Parágrafo único - A Comissão Gestora, havendo recursos superavitários, na forma

do art. 37 desta lei, poderá excepcionar do disposto no “caput” deste artigo valores

recebidos  a  título  de  compensação,  desde  que  observados  a  uniformidade  entre

todas as serventias deficitárias e o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do

limite de R$780,00 (setecentos e oitenta reais).”.

Art. 11 - O “caput” do art. 37 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  37 - Em caso de superávit  dos valores destinados à compensação de atos

gratuitos  e  à  complementação  da  receita  bruta  mínima  mensal  das  serventias
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deficitárias de todas as especialidades, o excedente será aplicado, de acordo com

critérios e valores definidos pela Comissão Gestora:”.

Art. 12 - Os itens 1, 4 e 7 da Tabela 7 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

Tabela 7:

(...)

1 - Habilitação para casamento no serviço registral, para casamento religioso com

efeito civil, para conversão de união estável em casamento e para o casamento por

determinação  judicial  e,  incluindo  todas  as  petições,  requerimentos  e  diligências,

excluídas  as  despesas  com  a  expedição  de  certidão,  com  Juiz  de  Paz,  com  a

publicação  de  edital  em  órgão  da  imprensa,  bem  como  os  arquivamentos,  as

respectivas certidões de habilitação e de casamento e o respectivo assento.

(...)

4  -  Registro  de  emancipação,  ausência,  interdição,  sentença  judicial  e  adoção;

averbação para retificar, restaurar ou cancelar registro, excluída a certidão.

(...)

7 - Assento de casamento, excluída a certidão.”.

Art. 13 - A nota II da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Tabela 8:

(...)

Nota II - Os itens 4 e 5 desta tabela não se aplicam aos Serviços de Registro Civil

das Pessoas Naturais.”.

Art. 14 - As tabelas do Anexo da Lei n° 15.424, de 2004, passam a vigorar com as

alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 15 - Fica revogado o inciso III do art. 7º da Lei n° 15.424, de 2004.

Art.  16 -  Esta lei  entra em vigor no exercício financeiro subsequente ao da sua

publicação,  observado  o  disposto  na  alínea  "c"  do  inciso  III  do  art.  150  da

Constituição da República.

ANEXO

(a que se refere o art. 14 desta lei)
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ANEXO

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

TABELA 1 (R$)

Atos do Tabelião de Notas

* - A Tabela 1, contendo os Atos do Tabelião de Notas, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2011.

TABELA 3 (R$)

Atos do Tabelião de Protesto de Títulos

* - A Tabela 3, contendo os Atos do Tabelião de Protesto de Títulos, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 30.11.2011.

TABELA 4 (R$)

Atos do Oficial de Registro de Imóveis

* - A Tabela 4, contendo os Atos do Oficial de Registro de Imóveis, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 30.11.2011.

TABELA 5 (R$)

Atos do Oficial de Registros de Títulos e Documentos

* - A Tabela 5, contendo os Atos do Oficial de Registros de Títulos e Documentos, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2011.

TABELA 6 (R$)

Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas

* - A Tabela 6, contendo os Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2011.

TABELA 8 (Atos comuns)

Atos Comuns a Registradores e Notários

* - A Tabela 8, contendo os Atos Comuns a Registradores e Notários, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2011.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider Moreira - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Comissão de Administração Pública
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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, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria na forma do Substitutivo nº 1.

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 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

referida  lei.  Tais  adicionais  não  se  incorporarão  à  remuneração  do  servidor  nem

servirão de base para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária, salvo a gratificação

natalina e o adicional de férias.

O  projeto  explicita  que  a  concessão  desses  adicionais  estará  condicionada  à

disponibilidade  de  recursos  financeiros  e  orçamentários  e  ao  atendimento  dos

parâmetros da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal,  principalmente no que se refere ao limite de gastos com

pessoal no âmbito do Poder Judiciário.

Tomando por base as normas legais vigentes, o adicional de insalubridade é devido

ao 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

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 alterada pela

Lei nº 19.480, de 2011. O art. 12, § 1º, da Lei nº 10.856 estabelece que esse adicional

corresponde, em razão do grau de insalubridade, aos seguintes percentuais do valor
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do primeiro padrão da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário: 10%, 20% e

30%.

No que diz respeito ao adicional  de periculosidade, o art.  13 da mencionada lei

restringiu a concessão do benefício aos servidores ocupantes dos 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 tipo de  vantagem pecuniária  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 ambas as situações,

a regra em vigor proíbe a incorporação de tais adicionais à remuneração do servidor

e a sua utilização como base para o cálculo de outras vantagens remuneratórias,

exceto a gratificação natalina e o adicional de férias.

A proposição  visa  a  estender  essas  vantagens  pecuniárias  aos  servidores  da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado

de Minas Gerais que exercem atribuições análogas e que se enquadram na mesma

situação  jurídica  dos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  e  da  Justiça  de  Primeira

Instância. Se existem, efetivamente, no âmbito da Justiça Militar Estadual, servidores

que exercem atividades idênticas aos que percebem esses adicionais no Tribunal de

Justiça e na Justiça de Primeira Instância, a extensão do benefício é uma questão de

justiça e de respeito ao princípio da isonomia. Não é demais ressaltar que a lei deve

dispensar  tratamento uniforme aos servidores que se encontrem em uma mesma

situação jurídica, e tratamento diferente aos agentes que se enquadram em situações

distintas.  Consequentemente,  nada  mais  justo  que  conceder  adicional  de

insalubridade aos servidores da Justiça Militar que, no exercício de suas atribuições,

mantêm  contato  permanente  com  substância  tóxica,  radioativa  ou  com  risco  de

contágio. Nesse caso, está-se diante de situação objetiva que dá ensejo à concessão

do  benefício,  não  havendo  razão  para  beneficiar  servidores  de  um  órgão  em

detrimento  de  outro.  O  que  pode  variar  é  o  grau  de  insalubridade  em  face  das

condições em que o trabalho é realizado, razão pela qual esse benefício varia de 10%

a 30% do valor do primeiro padrão da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário.
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Argumento análogo pode ser utilizado para o adicional de periculosidade, que é

devido aos ocupantes de determinados cargos cuja natureza da atividade envolva

risco à integridade física do servidor. Se a situação de risco se manifesta no exercício

de determinadas atividades no âmbito da Justiça Militar Estadual,  nada mais justo

que submeter esses servidores ao mesmo tratamento jurídico dispensado aos que

exercem funções correspondentes no Tribunal de Justiça e na Justiça de Primeira

Instância. Não há fundamento para discriminar servidores de ambas as instâncias do

Poder  Judiciário  se  a  natureza  do  serviço  prestado  é  a  mesma,  o  que  atesta  a

conveniência e oportunidade da proposição.

O Tribunal de Justiça Militar esclarece, por meio do Expediente Administrativo nº 5,

de  2011,  que existem três  cargos  de Oficiais  Judiciários,  especialidade Oficial  de

Justiça, no Quadro de Pessoal da Justiça Militar, os quais fariam jus ao adicional de

periculosidade no percentual de 40% incidente sobre o valor do PJ-01. Esse valor

corresponde,  atualmente,  a  R$325,36,  acarretando  uma  despesa  mensal  de

R$976,08.

Todavia, é bom deixar claro que, em hipótese alguma, o servidor poderá acumular

os adicionais de insalubridade e periculosidade, pois o art. 16 da Lei nº 10.856 o veda

expressamente. Se fizer jus a ambas as vantagens pecuniárias, o servidor deverá

optar por uma delas.

Finalmente, saliente-se que a Comissão de Constituição e Justiça corrigiu alguns

equívocos de natureza legislativa  que constavam na proposta original,  razão pela

qual apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos integralmente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.391/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Rogério Correia - Neider

Moreira - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, dispõe sobre a concessão de 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.

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, ratificando a conclusão da Comissão que a procedeu.

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  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

que exercem as funções dos cargos de que trata a mencionada lei.

Segundo  a  proposição,  tais  adicionais  não  se  incorporarão  à  remuneração  do

servidor nem servirão de base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória,

exceto a gratificação natalina e o adicional de férias.

Por meio do Ofício nº 2/2011, que encaminha o projeto, o Presidente do Tribunal de

Justiça  informou  que  a  proposição  visa  “estender,  a  servidores  dos  quadros  de

pessoal  da  Justiça  Militar,  a  concessão  dos  adicionais  de  insalubridade  e

periculosidade, assegurada a servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da

justiça de primeiro grau pela Lei nº 19.480, de 2011, registrando, ainda, (…) que os

referidos  adicionais  serão  implementados  conforme  se  verifique  a  disponibilidade

orçamentária”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a  tramitação  do  projeto,  haja  vista  “que  está  em  plena

sintonia com as regras de iniciativa privativa, que constituem projeção específica do

princípio  da  separação  dos  Poderes”.  Todavia,  a  fim  de  adequar  a  proposição  à
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técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta

meritória,  visto que não “há fundamento para  discriminar  servidores de ambas as

instâncias do Poder Judiciário se a natureza do serviço é a mesma”, ratificando a

conclusão da Comissão que a precedeu.

No que concerne à competência desta Comissão, qual seja, 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,  “b”,  da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário dos Estados não poderá exceder 6,00% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite, ou seja 5,70%, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para

evitar que seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento,

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral

anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça Militar, por meio de ofício encaminhado a esta Casa, informa,

acerca da concessão do adicional de periculosidade, que, “estimando-se que todos

os oficiais de justiça desta Justiça Militar teriam direito a este adicional, no exercício

de 2011, a despesa mensal seria de R$976,08, totalizando, anualmente, o valor de

R$2.928,24  (dois  mil  novecentos  e  vinte  e  oito  reais  e  vinte  e  quatro  centavos),

considerando-se  os  meses  de  outubro,  novembro  e  dezembro,  bem  como  a

Gratificação  Natalina  e  Adicional  de  Férias”.  Tal  montante,  segundo  o  ofício,

“acrescido  ao  orçamento  aprovado  para  pessoal  no  exercício  de  2011,  não

compromete  o  limite  legal  estabelecido  para  os  gastos  com pessoal”.  Quanto  ao

adicional de insalubridade, esclarece que “o próprio crescimento vegetativo da folha

de pagamento de pessoal comportaria a despesa, caso haja uma concessão futura”.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de
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Administração Financeira – Siafi  –,  as despesas com pessoal  do Poder Judiciário

Estadual, considerando agosto como mês de referência, representam 4,87% da RCL

de agosto de 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 - SEF.

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. A LDO em

vigor 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.

Sendo  assim,  não  há  óbice  ao  prosseguimento,  nesta  Casa,  da  tramitação  do

projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.391/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.694/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei sob comento altera o valor do

índice da tabela de vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e vem agora a esta Mesa para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,
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VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento  foi  devidamente  analisado  no  1º  turno  quanto  a  seus

aspectos formais, financeiros e orçamentários. Como não houve alterações no texto

apresentado durante a sua tramitação, não há novas questões a serem abordadas.

Conforme afirmado anteriormente, a medida de maior vulto veiculada na proposição

é a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa, majorados em 10%. É importante ressaltar, com relação a esse aspecto,

que  o  projeto  não  concede  aos  servidores  ganho  real,  pois  apenas  corrige

vencimentos e proventos com base em índice oficial de mensuração da inflação no

período, a fim de proteger o poder aquisitivo dos salários. A medida visa também a

demonstrar  reconhecimento  pelo  compromisso  e  pela  contribuição  de  nossos

servidores  para  o  êxito  na  consecução dos objetivos  estabelecidos  para  o  Poder

Legislativo no âmbito do Direcionamento Estratégico. Registre-se que a última revisão

de remuneração foi realizada em 1º de janeiro de 2010.

Em seguida, com o intuito de dar cumprimento ao disposto no “caput” do art. 24 da

Constituição mineira e no inciso X do art. 37 da Constituição da República, o projeto

fixa em 1º de maio a data em que este Poder deverá promover, a cada ano, a revisão

da remuneração e dos proventos de seus servidores, a fim de lhes preservar o poder

de compra frente aos efeitos do processo inflacionário. Vale ressaltar que já existe lei

estabelecendo essa mesma data  para  a  revisão geral  anual  de  vencimentos dos

servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado e  que há,  ainda,  projetos  de  lei  em

tramitação nesta Assembleia, de autoria do Poder Executivo, do Ministério Público e

do Tribunal de Contas, que propõem estabelecer as datas de 1º de outubro, 1º de

maio e 1º de janeiro para suas respectivas revisões de vencimentos. Contudo, houve

consenso dos órgãos e Poderes do Estado para unificar a data-base no mês de abril,

razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Ressalte-se  que  o  art.  3º  da  proposição  tem  por  objetivo  preservar  o  poder

econômico de parcela remuneratória, ao determinar a revisão do valor da Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP - devida ao Procurador deste Poder que se

encontre no exercício de suas funções. Essa gratificação, criada na Lei nº 18.017, de
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8/1/2009, tornou-se aplicável no âmbito deste Poder por meio da Lei nº 18.684, de

28/12/2009.

Ademais, a proposição em apreço inclui no rol das áreas de atuação consideradas

estratégicas a inclusão social e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência,

como decorrência da diretriz, adotada pela Assembleia Legislativa para o biênio 2011-

2012, de “ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desigualdades e na promoção

da cidadania”. Registre-se que, em virtude da escolha dessa diretriz, além de projetos

ligados à modernização e ao aprimoramento da gestão, foram incluídos na carteira de

projetos  do  Direcionamento  Estratégico  o  “Assembleia  de  Todos”,  cujo  objetivo  é

garantir  o  acesso  dos  cidadãos  -  em  especial  de  pessoas  com  deficiência  -  às

dependências da Assembleia Legislativa e à Praça Carlos Chagas; e o “Cidadania

Ribeirinha”, que tem por finalidade contribuir para a inclusão social das populações

ribeirinhas do Rio São Francisco, por meio de ações socioeducativas relacionadas à

organização e à participação popular.

Registre-se, por fim, que as despesas decorrentes da aprovação do projeto estão

em consonância com os ditames constitucionais e legais que regem a matéria, assim

como são atendidos os requisitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -

para a criação de despesa. Diante das razões aduzidas, não se encontra óbice em

relação aos requisitos formais ou ao mérito da proposição, motivo pelo qual deve o

Projeto de Lei nº 2.694/2011 ser aprovado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.694/2011 no

2º turno, com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - A remuneração e os proventos dos servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa  serão  revistos  anualmente,  nos  termos  do  “caput”  do  art.  24  da

Constituição do Estado e do inciso X do art. 37 da Constituição da República, no mês

de abril, sem distinção de índices.

Parágrafo único - Fica ressalvada do disposto no “caput” deste artigo a revisão dos

proventos dos servidores previstos no parágrafo único do art. 1º desta lei.”.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 29 de novembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.189/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.189/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos, 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 2.189/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.309 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.309/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna, com sede no

Município de Itaúna, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.309/2011

Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna – CDL Itaúna

–, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Câm ara de Dirigentes Lojistas de

Itaúna – CDL Itaúna –, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.310/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.310/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços

de Itaúna – Ascindi –, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.310/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Itaúna – Ascindi –, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Itaúna – Ascindi –, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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